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Druhé februárové rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva sa uskutočnilo v stre-
du 26. 2. 2020 v Divadle Púchov. 

Rokovanie viedla primátorka Katarína Heneko-
vá, ktorá v úvode určila členov návrhovej komisie v 
zložení Irena Kováčiková, Cyril Crkoň a Lukáš Ranik. 
Tohtoročné prvé „riadne“ zasadnutie zastupiteľstva 
prebehlo za účasti jedenástich poslancov z devät-
nástich - neprítomní boli poslanci Emil Filo, Roman 
Hvizdák, Viliam Karas, Angela Lazorová, Pavel Melišík, 
Roman Špaček, Milada Vargová a Rudolf Marman. Aj 
napriek nízkemu počtu prítomných poslancov sa 
zastupiteľstvu podarilo odhlasovať zásadné body 
schváleného programu, akými boli Správa o stave 
mesta Púchov za rok 2019 primátorky mesta, zmena 
VZN o dočasnom parkovaní, delegovanie členov rád 
škôl a schválenie spôsobu financovania objektov na 
Kolonke.

Nový hlasovací systém pre poslancov a 
verejnosť

Mesto Púchov koncom roku 2019 obstaralo pre 
zastupiteľstvo nový hlasovací systém, pretože staré 
zariadenie už bolo zastaralé, nakoľko sa prevádzko-
valo viac ako 18 rokov. Nový hlasovací systém pra-
cuje pod operačným systémom Windows10 a okrem 
funkcii, ktoré boli v starom systéme, má aj možnosť 
záznamu zvuku. Každá hlasovacia jednotka obsahuje 
mikrofón a displej. Program je oveľa prehľadnejší, má 
širšiu možnosť nastavení, dokáže vyhodnocovať rôz-
ne typy schvaľovacích procesov – hlasovacie kvóra, 
kde sú potrebné rozdielne počty hlasujúcich, páruje 
hlasovanie a diskusiu. Výstup zo zariadenia uľahču-
je tvorbu zápisnice. Zariadenie vysúťažila firma MK 
Hlas, s.r.o. s ich zariadením MINISTR3, ktorého cena 
(vrátane inštalácie a zaškolenia) je 12.407 Eur.

Prísnejšia finančná kontrola poplatkov 
za odpad

Hlavná kontrolórka Marta Kavecká predložila 
Súhrnnú správu z kontroly evidencie a vybave-
nia sťažností v rozpočtových organizáciách mesta 
Púchov doručených do organizácie v roku 2018 a v I. 
polroku 2019. V ďalšej Správe z kontroly o dodržiava-
ní VZN týkajúceho sa miestneho poplatku za komu-
nálny a drobný stavebný odpad vyjadrila, že mesto 
by malo do budúcnosti sprísniť kontrolu v tomto sek-
tore. Reagovala tak na výsledky kontroly, vykonanej 
na vzorke fyzických a právnických osôb za rok 2018 
a 2019. 

Zistené boli nedostatky predovšetkým vo vyrubo-
vaní poplatkov za počet ubytovaných. Okrem počtu 
osôb sa poplatky dotkli aj počtu miest v prevádzkach 
služieb, kde niektorým platcom bol poplatok vyčísle-
ný za upravený počet miest. „Mesto musí pristúpiť k 
prísnejšiemu postupu a využívaniu svojich právomo-
cí v zmysle daňového poriadku“, povedala a dodala, 
že bola zistená i nedostatočná finančná kontrola. 
Primátorka Katarína Heneková ku správe povedala: 
„Z danej situácie boli vyvodené opatrenia, ktorých 
následkom bude zvýšenie kontroly zo strany mesta 
vo vzťahu k podnikateľským subjektom a v dodržia-
vaní VZN. Informovali sme verejnosť aj prostredníc-
tvom Púchovských novín, o dodržiavaní povinností a 
teraz je vo výkone mesta, aby začalo s prevádzaním 
prísnych kontrol i v teréne.“ 

Ročná správa o činnosti Útvaru hlavné-
ho kontrolóra 

Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mes-
ta za rok 2019 zosumarizovala prítomným poslan-
com opäť Marta Kavecká. Za rok 2019 bolo vykona-
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rekonštrukcie bytových domov na Kolonke
ných celkovo sedem kontrol, z toho jedna na príkaz 
primátorky mesta. Ďalej bolo v roku 2019 prijatých 
celkovo 243 uznesení a 14 VZN. Prijatých bolo jede-
násť sťažností, z ktorých osem bolo odložených pre 
nesplnené náležitosti, z troch vybavovaných bola 
jedna opodstatnená a tretia sťažnosť je stále v rieše-
ní. Mesto vybavilo zo štyroch doručených tri petície, 
štvrtá bola odložená pre opätovné nedoplnenie ná-
ležitostí. Taktiež boli vypracovávané dve stanoviská 
– jedno k záverečnému účtu za rok 2018 a druhé k 
návrhu rozpočtov na roky 2020 až 2022. 

V Správe z kontroly dotácie na vodovodnú prípojku 
pre tenisové kurty poskytnutej mestskej spoločnosti 
MŠK Púchov, s.r.o., ktorú hlavná kontrolórka vykonala 
na podnet niektorých poslancov, hlavná kontrolórka 
uviedla, že nenašla žiadne pochybenie. Primátorka 
Katarína Heneková sa vyjadrila k problému dotácie 
pre tenisové kurty: „Osobne som veľmi rada, že je vo-
dovodná prípojka konečne vybudovaná, pretože si 
myslím, že v dvadsiatom prvom storočí je nelogické, 
aby naše deti, ktoré tam chodia hrávať tenis, nemali 
prístup k čistej pitnej vode.“ Katarína Heneková ďalej 
povedala, že v tomto roku by na tenisových kurtoch 
mala byť realizovaná ďalšia investícia, ktorou mesto 
podporí fungovanie tenisového klubu v Púchove. 

Potrebná úprava znenia v parkovaní a 
nová karta typu D

„Potreba zmeny VZN o parkovaní vzišla z nejasností 
medzi občanmi, pre ktorých bolo ustanovené VZN z 
konca minulého roka nezrozumiteľné v typoch jed-
notlivých parkovacích kariet. Formuláciu sme zjed-
nodušili a dopĺňame parkovaciu kartu typu D, ktorú 
navrhujeme, aby bola účinná od 1.1.2021,“ uviedla 
vedúca Oddelenia dopravy a služieb MsÚ Púchov 
Alena Vavrová. Primátorka Katarína Heneková doda-
la, že v zmysle tejto zmeny si budú môcť osoby, ktoré 
hoci nemajú na území mesta trvalý pobyt, ale sú drži-
teľmi preukazu ZŤP a ZŤP- S, v budúcom roku zakúpiť 
parkovaciu kartu v hodnote 30 EUR, tj. za polovičnú 
sumu ako tento rok.

Letné terasy a čas prevádzky pohostin-
ských služieb 

Viceprimátor Lukáš Ranik predložil poslancom ná-
vrh doplnenia VZN 2/2020 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Púchov. V návrhu sa pri prevádzkach s pohostinskou 
činnosťou upravuje hudobná produkcia, ktorá je 
predĺžená z pôvodnej 22:00 hod. do 00:00 hod. Pri 
prevádzkach s pohostinskou činnosťou, nachádza-
júcich sa v polyfunkčných budovách, sa prevádzko-
vá doba upravuje v období od 1.6. do 31.8. v dňoch 

pondelok až nedeľa do 23:00 hod, pričom hudobná 
produkcia je povolená v čase od 09:00 hod. do 22:00 
hod. 

V diskusii poslancov zazneli rôzne pozmeňovacie 
návrhy, napr. od poslanca Cyrila Crkoňa, či Miroslava 
Bučka. Problematika „večierky“ pohostinských zaria-
dení je ťažko riešiteľná tak, aby boli spokojní všetci 
občania. Poslanec Miroslav Kubičár v diskusii apelo-
val na prítomných poslancov, aby si uvedomili riziko, 
aké vznikne na základe predĺžených prevádzok v 
okolí obytných domov a navrhol, aby sa k rozhod-
nutiu mohli vyjadriť aj občania. Až na základe hlasu 
verejnosti by sa na ďalšom zastupiteľstve poslanci 
rozhodli, aký návrh podporiť. Po živej diskusii s pred-
kladateľom viceprimátorom Lukášom Ranikom sa 
zastupiteľstvo rozhodlo návrh z programu stiahnuť a 
odložiť ho na opätovné prerokovanie do najbližšieho 
zastupiteľstva. 

Cenový výmer MAD, nové školské rady 
a zriadenie špeciálnej škôlky

Poslanci v ďalšom bode schválili Cenový výmer 
č. 1/2020 Mestskej autobusovej dopravy v meste 
Púchov, ktorý predkladala vedúca oddelenia MsÚ 

Alena Vavrová. Zastupiteľstvo potom riešilo zloženie 
viacerých školských rád na obdobie 2020-2024, pri-
čom zo strany mesta boli delegovaní a schválení noví 
členovia na obdobie do roku 2024. 

Zastupiteľstvo schválilo na základe žiadosti Odbo-
ru školstva Okresného úradu Trenčín súhlasné sta-

novisko so zriadením Špeciálnej materskej školy na 
Ulici športovcov 1461/17, ako súčasti Spojenej školy 
Púchov. Financovanie materskej školy je v kompe-
tencii zriaďovateľa (OÚ Trenčín) a nemá dopad na 
rozpočet škôl a školských zariadení mesta Púchov.

Schválenie spôsobu financovania re-
konštrukcie domov na Kolonke

Rekonštrukcia objektov A a B na Kolonke sa prerok-
úvala už na minulých zastupiteľstvách. Terajšie hlaso-
vanie o spôsobe financovania už bolo iba poslednou 
formálnou bodkou. Navrhované uznesenie nadvä-
zuje na už schválené uznesenie zo dňa 18.2.2020, 
ktorým bol schválený samotný spôsob financovania 
stavby. „Je to posledný krok k tomu, aby sme mohli 
podať žiadosť a veriť, že nám bude vyhovené a bude-
me sa môcť pustiť do realizácie výstavby,“ komento-
vala v závere primátorka mesta Katarína Heneková.

Informácia o investičných akciách a 
správy mestských spoločností

Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov 
predložil vedúci oddelenia MsÚ Miroslav Svorada. 
Najväčšou mestskou investičnou akciou v súčasnos-
ti je „Rozšírenie kapacity Materskej školy Lienka na 
Ulici 1. mája s nákladmi 395.579 Eur, kde prebiehajú 
stavebné úpravy a robí sa zateplenie budovy. (Pozn. 
redakcie: O investičných akciách budeme informovať 
v ďalších vydaniach PN.)

Nedostatočný počet prítomných poslancov mal za 
následok vypustenie bodov 16. Predaj a kúpa a 17. 
Keďže na schválenie uznesení o týchto bodoch je 
nutné, aby bolo prítomných minimálne 12 poslan-
cov, po krátkej pauze vyhlásenej pani primátorkou, 
sa prítomní poslanci rozhodli, že tieto body budú 
predmetom rokovania ďalšieho zastupiteľstva.

Poslanci ešte prerokovali a zobrali na vedomie 
Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ. 
V bode Rôzne informovala vedúca oddelenia MsÚ 
Zuzana Brindzová o voľbách do parlamentu, kde 
podala základné informácie, najmä o možnosti vy-
bavenia hlasovacieho preukazu a tiež zazneli infor-
mácie o participatívnom rozpočte mesta. Prijatý bol 
v septembri 2019, pre rok 2020 je vyčíslený na sumu 
10.000 Eur, pričom čiastka vyhradená pre jeden pro-
jekt je 2.000 Eur a je vymedzená pre päť konkrét-
nych tém. Stretnutie s občanmi, ktorí majú záujem 
uchádzať sa o finančný príspevok z participatívneho 
rozpočtu, bude zorganizované v priebehu marca. 

-lk-msu-, foto: Slavomír Flimmel
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Predchádzajúce dni sa niesli v duchu nervozity, 
obáv i napätia, a to najmä z dôvodu volieb do Národ-
nej rady SR, kde sme všetci netrpezlivo odhadovali i 
očakávali volebné výsledky, ale aj z dôvodu všeobec-
nej svetovej hrozby, ktorou je koronavírus šíriaci sa 
už aj v okolitých štátoch. Voľby sú už za nami a všetci 
dúfame a veríme, že nasledujúce 4 roky budeme mať 
stabilnú vládu a poslancov, ktorí budú zodpovedne 
hájiť záujmy občanov našej krajiny.  

Stále je však otvorená otázka koronavírusu, ktorý 
už zasiahol do života viacerých štátov v Európe. Hoci 
k dnešnému dňu nebol na území Slovenska korona-
vírus potvrdený, treba byť opatrný a predchádzať 
možnému ochoreniu. Mesto Púchov aj v nadväznosti 
na odoporúčania a usmernenia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Trenčíne ako aj Úradu ve-
rejného zdravotníctva v Bratislave vypracovalo od-
porúčanie, v ktorom vyzýva občanov, aby dodržiava-
li odporúčané opatrenia, ale nepodliehali panike, na 
ktorú nie je dôvod. Všetky informácie budú dostupné 
aj na webovej stránke mesta a Púchovských novín. 

Mestské zastupiteľstvo v Púchove minulý týždeň 
zasadalo v skromnejšom obsadení, keďže bolo prí-
tomných len 11 poslancov z devätnástich, no na-
priek tomu sa väčšina bodov programu prerokovala 
a schválila. Isté však je, že zrejme v marci 2020 budú 
musieť poslanci opäť zasadnúť a ja verím, že sa po-
darí schváliť ďalšie potrebné podklady. 

Koniec týždňa sa niesol v kultúrnom duchu, keďže 
v piatok sa uskutočnila premiéra hry „Zbohom rodi-
na“, ktorá bola výsledkom usilovnej práce divadelné-
ho súboru Makyta a režiséra Jána Chalupku. Už teraz 
sa teším na reprízu ako i na ďalšie umelecké zážitky v 
podobe nových spracovaní divadelných hier. 

Nedeľný benefičný koncert ZUŠ sa konal v evanje-
lickom kostole v Púchove a ako už z názvu vyplýva 
nešlo len o nádherný koncert účinkujúcich a pre-
miérového vystúpenia dychového orchestru z našej 
skvelej ZUŠ-ky, ale mal aj charitatívny rozmer, keďže 
výťažok z tohto koncertu bude venovaný neziskovej 
organizácii Aliis. 

Púchov žil posledné dni aj hokejom a hoci sa pos- 
tup MŠK do prvej ligy tento rok nepodaril, myslím, 
že je dôležité povedať : ďakujeme a držíme päste v 
ďalšom boji. 

Nedá mi ešte nespomenúť blížiaci sa sviatok, ktorý 
nás čaká tento týždeň, a to presne v nedeľu 8.3., kedy 
si pripomíname Medzinárodný deň žien. Takže milé 
dievčatá, ženy, mamy, staré mamy, k Vášmu blížiace-
mu sa sviatku Vám želám hlavne veľa zdravia, šťastia, 
lásky, smiechu, radosti a rodinnej pohody a stále prí-
tomný pocit, že milujete a ste milované.

Katarína Heneková
primátorka mesta

Slovami primátorky: Nie je dôvod na paniku

V roku 2020 sa prvýkrát môžu občania mesta, 
resp. občianske združenia a neziskové organizácie, 
aktívne zapojiť do projektov na zlepšenie a skrášle-
nie verejných priestranstiev, realizáciu spoločných 
kultúrnych a spoločenských aktivít a služieb pre 
obyvateľov prostredníctvom participatívneho roz-
počtu v celkovej sume 10.000 €.

Koordinačná rada participatívneho rozpočtu v 
spolupráci s mestským úradom pozýva všetkých 
aktívnych ľudí na prvé diskusné fórum participatív-
neho rozpočtu. Fórum je otvorené nielen pre ob-
čanov nad 18 rokov s trvalým bydliskom v Púcho-
ve, ale aj ľudí s prechodným pobytom v Púchove. 
Súčasťou prvého diskusného fóra je aj výzva parti-
cipantom na predkladanie návrhov.

Prvé diskusné fórum participatívneho rozpoč-
tu sa uskutoční v stredu 18. marca 2020 o 15-tej 
hodine v Kinosále Divadla Púchov, Hoenningovo 
námestie 2002, Púchov. Cieľom je predstaviť verej-
nosti podstatu a princípy participatívneho rozpoč-
tu a vyhlásiť prvý ročník participatívneho rozpočtu 
pre mesto Púchov.

Cieľom je vytváranie nového vzťahu medzi za-
stupiteľstvom a občanmi, čo v praxi znamená for-
movanie novej, demokratickej formy riadenia a 
rozhodovania, presmerovanie verejných zdrojov v 
prospech projektov, ktoré sú prioritou pre samot-
ných obyvateľov mesta, zvyšovanie záujmu o veci 
verejné a zvyšovanie transparentnosti mestskej 
samosprávy.

Toto fórum je priestorom pre predstavenie a 
zhodnotenie projektov, ktoré boli zrealizované 
ako príklady z vybraných miest na Slovensku, ktoré 
tento trend už zaviedli do svojho rozpočtu. Je tiež 
priestorom pre vyhlásenie prvého ročníka partici-
patívneho rozpočtu a predstavenie tematických 
skupín, v rámci ktorých sa budú môcť záujemcovia 
stretávať a pripravovať projekty a diskutovať o nich 
predtým, než ich predložia do výberového procesu 
na Druhom diskusnom fóre.  

Zuzana Brindzová, MsÚ

Prvé diskusné fórum 
participatívneho rozpočtu

V nedeľu 1.3.2020 sa na MsÚ uskutočnilo stretnutie 
riaditeľov základných a materských škôl, Základnej 
umeleckej školy Púchov a CVČ Včielka. Primátorka 
mesta ich zvolala za účelom dohodnutia postupu v 
súvislosti s návratom detí a zamestnancov do škôl po 
školských prázdninách, ktorí sa mohli vrátiť z oblastí 
dotknutých koronavírusom. Výsledkom stretnutia je 
odporúčanie mesta určené nielen pre školy, ale pre 
všetkých obyvateľov mesta, ktorom sa píše: 

V súlade s pokynmi a stanoviskom Úradu verejné-
ho zdravotníctva Slovenskej republiky odporúčame:

Všetkým zamestnancom, žiakom, študentom, 
návštevníkom, rodičom - vo všetkých školských za-
riadeniach (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ) dodržiavať pokyny a 
odporúčania riaditeľov týchto zariadení týkajúcich sa 
dodržiavania postupov na zabránenie vzniku a šíre-
nia infekcie koronavírusu a pokynov pri cestovaní do 
a z oblastí postihnutých koronavírusom.

Prevádzkovateľovi autobusovej dopravy zvýšiť 
dezinfekciu autobusov, ktoré zabezpečujú mestskú 
autobusovú dopravu.

Obyvateľom mesta Púchov 
dodržiavať a sledovať inku-
bačnú dobu pri návrate z kra-
jín s potvrdeným výskytom 
vírusu.

Organizátorom športových 
a kultúrnych zariadení zvýšiť 
hygienické opatrenia a kont-
rolovať ich dodržiavanie.

Aktuálnu situáciu o výskyte 
ochorení spôsobených no-
vým koronavírusom možno 
zistiť:

- vo svete na stránke www.
ecdc.europa.eu/en/geogra-

phical-distribution-2019-ncov-cases

- v krajinách EU na stránke www.ecdc.europa.eu/
en/cases-2019-ncov-eueea

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochore-
ním COVID-19 môžete kontaktovať telefonickú linku 
s nepretržitou prevádzkou (24/7):

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republi-
ky – t.č. 0917 222 682

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so síd-
lom v Trenčíne – t.č. 0911 763 203

Na základe aktuálnych informácii o výskyte nového 
koronavírusu vo viacerých štátoch, Úrad verejného 
zdravotníctva SR odporúča zvážiť obyvateľom ces-
tovať do krajín, resp. oblastí , kde je zaznamenané 
šírenie koronavírusových ochorení. Cestovaním do 
oblasti, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia 
riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy 
pre ďalšie osoby.

Zdroj: MsÚ Púchov, FOTO: S. Flimmel

Opatrenia mesta v súvislosti s možným 
výskytom koronavírusu COVID-19
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Hnutie OĽANO je víťazom parlamentných volieb
Víťazom parlamentných volieb na Slovensku a 

aj v meste Púchov sa stalo hnutie OĽANO Igora 
Matoviča, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou 
stane predsedom vlády SR. 

Víťazovi volieb hnutiu OĽaNO dalo svoj hlas 
721.166 ľudí, druhý Smer volilo 527.172 ľudí, tretie 
Sme rodina 273.531 ľudí a Kotlebovu ĽSNS 229.660 
voličov. Strana SMER po 12 rokoch vlády nad Sloven-
skom bude musieť odísť do opozície. Pre nedosia-
hnutie potrebného 5-percentného, resp. 7-percent-
ného kvóra pre dvojkoalíciu, prepadlo 820.411 (28,4 
percent) hlasov voličov. Pocítili to najmä demokratic-
ké opozičné strany - vďaka neúspechu KDH a koalície 
PS/Spolu im prepadlo takmer 12 percent hlasov. Ďal-
ších takmer 6 percent prepadlo maďarským stranám 
MKS a Most-Híd. Dohromady šesť percent hlasov 
prepadlo aj stranám oslovujúcich nacionalistického 
voliča - SNS Andreja Danka a Vlasť Štefana Harabina.

Volebná účasť bola 65,8 percenta, čo bolo najviac 
od roku 2002, keď hlasovalo 70,1 percenta voličov. 
V absolútnych číslach prišlo voliť 2.916.840 voličov, 
ktorí odovzdali 2.881.511 platných hlasov. Takmer 
pol milióna preferenčných krúžkov získal predseda 
OĽaNO Igor Matovič. Na druhom mieste v prednost-
nom hlasovaní skončil odchádzajúci premiér Peter 
Pellegrini zo SMERu, krúžkovalo ho vyše 413-tisíc 
voličov. Tretí bol Robert Fico, ktorý však za Pellegri-
nim zaostal o viac ako 150-tisíc krúžkov. V parlamen-
te bude len 30 poslankýň (20 percent) z celkového 
počtu 150 poslancov. Zmeniť to ešte môžu posuny 
kandidátov podľa toho, koho z poslancov strany no-
minujú do vlády a kto budú ich náhradníci. 

Sčitovanie hlasov trvalo v Púchove až do nedeľné-
ho rána, výsledky niektorých volebných okrskoch na 
Slovensku neboli zverejnené ešte aj po 9. hodine. 
Mesto Púchov malo na 25 kandidátkach politických 
strán medzi 2.736 kandidátmi sedem svojich obča-
nov: Juraj Lednický, (Sloboda a Solidarita), Erika Ďur-
díková (SME RODINA), Lukáš Ranik, Ing. (Demokratic-
ká strana), Cyril Crkoň, Bc. (OĽANO), Ľubomír Talda 
(STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI), Filip Ficek 
(HLAS ĽUDU), Marián Mišún, Mgr. (Kotlebovci ĽS NS). 
Najbližšie k zvoleniu mal posledný z menovaných, 
keď po prepočítaní preferenčných hlasov obsadil 18. 
miesto a zvolených bolo prvých 17 kandidátov.

Slavomír Flimmel, zdroj: MsÚ Púchov, volbysr.sk

Volieb sa zúčastnil aj najstarší púchovský volič Ondrej 
Martiško, ktorý bude mať 17.8.2020 už 100 rokov.
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Mestská polícia

Polícia informuje

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého na Nimnickej ceste pri bývalom Salaši 
dochádza k výrubu stromov. Hliadka na mieste zistila, že výrub robí súkromná osoba na vlastnom pozemku a ťaž-
bu jej povolil lesný úrad. Mestskí policajti urobili na mieste fotodokumentáciu a o prípade informovali pracovníčku 
mestského úradu.                                               FOTO: MsP Púchov

Cesty Púchovského okresu sú bez obetí

ZDRAVIE

Po miernom poklese chorobnosť na 
respiračné ochorenia prudko stúpla

Nepodarilo sa ho zachrániť
Púchovskí mestskí policajti asistovali pri posky-

tovaní pomoci občanovi Púchova, ktorý doma 
skolaboval. Po príchode mestských policajtov 
muža oživovali rodinní príslušníci. Mestskí poli-
cajti poskytli k dispozícii defibrilátor, následne sa 
na miesto dostavila posádka zdravotných záchra-
nárov, ktorá pokračovala v oživovaní. Následne 
prišla na miesto aj druhá záchranka s lekárom, 
ktorý však po asi polhodinovou oživovaní skon-
štatoval smrť.

Ležal opitý na ceste
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v Nosiciach, kde mal pri 
záhradníctve ležať na ceste opitý muž. Mestskí 
policajti tam našli muža pod vplyvom alkoholu, 
z bezpečnostných dôvodov ho s jeho súhlasom 
previezli do záhradkárskej osady Cerov, kde mo-
mentálne býva. Priestupok proti verejnému pori-
adku vyriešila hliadka napomenutím.

Nezvládol alkohol...
Púchovskí mestskí policajti zasahovali v jednej 

z púchovských kaviarní, kde sa podľa telefonické-
ho oznámenia mal odhaľovať neznámy muž. Po 
príchode na miesto našli mestskí policajti pred 
kaviarňou muža, ktorý bol pomočený a mal ro-
zopnuté nohavice. Muž bol evidentne pod vply-
vom alkoholu a vzbudzoval verejné pohoršenie. 
Následne ho previezli do ubytovne v Púchove, 
kde býval a potrestali ho blokovou pokutou vo 
výške 20 eur. 

Rozliata farba
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Dvoroch, kde podľa 
oznámenia bola na ceste rozliata farba. Mestskí 
policajti po príchode na miesto zistili, že za by-
tovkou je rozliata biela a hnedá farba. Hliadka 
urobila na mieste fotodokumentáciu, priestupok 
je v riešení.

Odviezla ho záchranka
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenia, podľa ktorého leží na Ulici obrancov 
mieru v Púchove na chodníku mladý muž. Hliad-
ka po príchode na miesto zistila, že muž je pod 
vplyvom alkoholu, prítomný muž uviedol, že už 
zavolal zdravotných záchranárov. Po chvíli sa na 
miesto dostavila záchranka, ktorá mladíka pre-
viezla do považskobystrickej nemocnice. 

Peňaženku vrátili
Informátorka v Divadle odovzdala hliadke mest-

skej polície peňaženku, mobilný telefón značky 
Huawei v čiernom obale a modrú mikinu, ktorú 
našla po akcii Fašiangy v divadle. V hnedej peňa-
ženke boli doklady, hliadka vypátrala majiteľa a 
peňaženku mu vrátila.   

Pomohli aj policajti
Púchovskí mestskí policajti pomáhali zabezpe-

čiť plynulosť cestnej premávky na okružnej kri-
žovatke od cestného mosta. Na vozovke zostalo 
nepojazdné motorové vozidlo značky Iveco, ktoré 
bránilo prejazdu vozidiel. Hliadka aj za pomoci 
občanov Púchova odtlačila automobil na parko-
visko na Hollého ulici. 

Zatúlaná sliepka
Kuriózny prípad zamestnal mestských policaj-

tov na Moravskej ulici, kde sa podľa telefonického 
oznámenia mala pohybovať sliepka. Hliadka ná-
sledne vo dvore rodinného domu oznamovateľ-
ky sliepku odchytila. Majiteľa sliepky z Nábrežia 
slobody sa nájsť nepodarilo, sliepku si dočasne 
zobrala susedka. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia sa v 
Púchovskom okrese v minulom týždni prudko zvýši-
la. Chorobnosť vzrástla o viac ako 1000 prípadov na 
100.000 obyvateľov a dosiahla úroveň 4977 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Je to dvakrát viac ako okres s 
druhou najvyššou chorobnosťou v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom, kedy bola chorobnosť v okrese tiež navy-
jššia, stúpla chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia o viac ako 30 percent. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlá-
sili tento týždeň 5996 akútnych respiračných ocho-
rení. Chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom 

klesla o 17 percent. Najvyššia chorobnosť na akút-
ne respiračné ochorenia bola tento týždeň v TSK v 
okrese Púchov, kde dosiahla úroveň 4977 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 1736 
ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v Myjavskom 
okrese. 

Z celkové počtu ochorení bolo 1005 ochorení na 
chrípku. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom klesla o 35 percent. Chrípka najviac postih-
la deti do päť rokov. Pre školské prázdniny  v Tren- 
čianskom kraji nebolo potrebné uzatvárať školy, pre 
chrípku však zakázali návštevy v Nemocnici s polikli-
nikou v Ilave.                      (r) 

Dopravné nehody v Púchovskom okrese si v 8. 
kalendárnom týždni nevyžiadali žiadnu obeť. Bez 
obetí boli tiež dopravné nehody v celom Trenčian-
skom samosprávnom kraji. Od začiatku roka sa na 
krajských cestách stalo 149 dopravných nehôd, čo 
je o 30 menej, ako v rovnakom období mi-
nulého roku. Zomreli pri nich dvaja ľudia 
(medziročný pokles o štyri), ťažké zranenia 
utrpelo desať osôb, čo je o päť menej, ako 
v rovnakom období roku 2019. 

Na cestách Slovenskej republiky sa od za-
čiatku roka stalo 1690 dopravných nehôd, 
čo je o 142 menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. Dopravné nehody na slo-
venských cestách si tento rok vyžiadali už 
33 ľudských životov, čo je o šesť viac, ako 
v rovnakom období minulého roku. Ťažké 
zranenia utrpelo pri dopravných neho-
dách 101 osôb (medziročný pokles o tri). 

Najviac obetí si vyžiadali tento rok cesty 

Žilinského samosprávneho kraja, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo už osem ľudí. Najmenej obe-
tí – po dve, majú v tomto roku cesty Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a Košického samosprávneho 
kraja.                   KR PZ Trenčín
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NOVÝ PEUGEOT 508 SW V SKVELEJ VÝBAVE LEN ZA 34 990 € s DPH!
Využite skvelú ponuku v priebehu výpredaja skladových vozidiel. Nový Peugeot 508 SW vo výbave GT Line s benzínovým motorom, automatickou 8-
stupňovou prevodovkou, adaptívnym tempomatom, výnimočným systémom nočného videnia Night Vision, bezdotykovým otváraním batožinového 
priestoru, elektrickým strešným oknom, prémiovým Hi-Fi systémom od značky Focal alebo plne automatickým parkovacím asistentom môže byť Váš len za 
34 990 € s DPH. Auto je k dispozícii k okamžitému odberu. Poponáhľajte sa, ponuka vozidiel je limitovaná!

Kombinovaná spotreba 3,9 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 101 – 132 g/km. 

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
ZA CENU, AKÁ TU EŠTE NEBOLA!
A ČO POHÁŇA VÁS?

J. T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, tel. 0903 55 33 37, mail: jti@jti.sk

NOVÝ PEUGEOT 508 SW V SKVELEJ VÝBAVE LEN ZA 34 990 € s DPH!
Využite skvelú ponuku v priebehu výpredaja skladových vozidiel. Nový Peugeot 508 SW vo výbave GT Line s benzínovým motorom, automatickou 8-
stupňovou prevodovkou, adaptívnym tempomatom, výnimočným systémom nočného videnia Night Vision, bezdotykovým otváraním batožinového
priestoru, elektrickým strešným oknom, prémiovým Hi-Fi systémom od značky Focal alebo plne automatickým parkovacím asistentom môže byt Váš 
len za 34 990 € s DPH. Auto je k dispozícii k okamžitému odberu. Poponáhlajte sa, ponuka vozidiel je limitovaná!

Kombinovaná spotreba 3,9 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 101 – 132 g/km. 

SNová exfúzia
V a l e n t í n a  V a d o c z o v á

V ý s t a v a  o b r a z o v

VerniSáz07.03.202018:00

Mediálni
partneri:

Divadelný súbor Makyta pokračuje vo svojej 
úspešnej kariére aj v novej sezóne, čo dokázalo 
aj najnovšie premiérové predstavenie v piatok 
28.2.2020 v púchovskom divadle. 

Súbor tentokrát siahol po texte Vinka Moderndor-
fera „Mama zomrela dvakrát“. Ide o čiernu komédiu, 
ktorú pod novým názvom „Zbohom rodina“ upravil 
pre súbor hosťujúci režisér Ján Chalupka, umelecký 
šéf Zvolenského divadla J.G.Tajovského. Podobne, 
ako v predchádzajúcich tituloch, aj teraz tvorcovia 
vsadili na komédiu, tentokrát približujúcu vzťahy v 
jednej rodine. Napriek tomu, že členovia rodiny stoja 
nad rakvou zosnulej mamy a sestry, nejde v žiadnom 
prípade o smútok nad stratou blízkeho človeka. Do 
popredia vystupuje sebeckosť, pokrytectvo, boj o 
dedičstvo, ktorý prekračuje slušnosť a úctu človeka 
k človeku. Daná situácia pod pláštikom sĺz vyplavuje 
na povrch dlho potláčané neurózy pozostalých, ale aj 
zlomyseľnosť mŕtvej matky. Okrem iného tvorcovia v 
hre poukazujú na veľmi častú dôverčivosť a naivitu 
starých ľudí, ktorí sa takto stávajú obeťou bezcitných 
„šmejdov“. 

Jarka Botošová, foto: Slavomír Flimmel

Premiéra 
novej hry 
DS Makyta
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Na základe dohody medzi 
Eden Rehab, s.r.o. a Medella, 

s.r.o. sa budú služby Eden 
Rehab od 1. marca 2020 

poskytovať v nových 
priestoroch na adrese 

Svätoplukova 1463, Púchov, 
budova sTC. 

Viac informácií na info@medella.sk 
alebo na 042/2999 005 a 0907 845 129 

 

 

Viac informácií na info@medella.sk
alebo na 042/2999 005 a 0907 845 129

Vážení pacienti Rehabilitačnej 
ambulancie EDEN REHAB, dovoľujeme 

si Vám oznámiť,  že rehabilitačné služby 

pre Vás sa budú od 1.marca 2020 

poskytovať v nových priestoroch na 

adrese Svätoplukova 1463, Púchov 
v budove sTC. 

Tešíme sa na Vašu návštevu

NOVÉ DOMY

www.malinovaalej.sk
0903 900 008

už od 80.000 €

V BELUŠI
(časť Podhorie-Malinová)
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Zatekajúca budova, hluk z cesty prvej triedy, tmavé 
a studené kancelárie, celodenné svietenie a vykuro-
vanie i v lete, zápach, azbest, potkany, červíky pada-
júce zo stropu, útek obvineného cez okno, upozor-
nenia hygienikov a negatívne dôsledky na zdravie 
zamestnancov – to všetko je už v prípade Okresného 
súdu v Považskej Bystrici minulosť. Aj za účasti doslu-
hujúceho ministra spravodlivosti Slovenskej republi-
ky Gábora Gála slávnostne odovzdali minulý týždeň 
považskobystrickému súdu zrekonštruovanú budo-
vu na Školskej ulici v Považskej Bystrici. 

Náklady na kúpu bývalej budovy textilnej spoloč-
nosti a rekonštrukciu boli 4,28 milióna eur, z rozpočtu 
ju uvoľnil rezort spravodlivosti. Ukončilo sa tak viac 
ako desaťročné čakanie na presťahovanie súdu do 
dôstojnejších priestorov. „Budovu pre považskobys-
trický súd hľadalo už niekoľko mojich predchodcov, 
stále bola vízia, že sa kúpi nová budova. Ja som si to 
po mojich predchodcoch osvojil, našli sa finančné 
prostriedky. Chcel som, aby sa nová budova pre súd 
otvorila ešte pred voľbami. Keďže ja v nich nekan-
didujem, nikto nemôže hovoriť o nejakej politickej 
udalosti,“ zdôraznil minister Gál.

V súvislosti s hľadaním budovy a jej kúpou odvo-
lal šéf rezortu spravodlivosti v januári dlhoročnú 
predsedníčku Okresného súdu v Považskej Bystrici 
Helenu Loduhovú. Dôvodom bolo podľa neho ma-
nažérske zlyhanie. „Budova bola kúpená v novembri, 
na list vlastníctva súdu bola prepísaná v decembri a 
odvtedy sa nič nedialo, sťahovanie nikde. Aby bola 

budova opustená niekoľko mesiacov, takto sa ísť ne-
dalo,“ zdôvodnil odvolanie Loduhovej Gál. 

Podľa Róberta Jankovského, povereného vede-
ním Okresného súdu v Považskej Bystrici, v starých 
priestoroch v administratívnej 
budove štátnych orgánov v 
Považskej Bystrici boli pro-
blémy s elektroinštaláciou, s 
osvetlením, pracovné podmi-
enky pre zamestnancov boli 
nevyhovujúce. „Priestory si vy-
žadovali celodenné svietenie, 
dochádzalo k vypadávaniu 
ističov, počítačovej techniky, 
v priestoroch súdu sa našiel aj 
azbest,“ skonštatoval Jankov-
ský s tým, že jediným nedo-
statkom je menej parkovacích 
miest, ako na mieste, kde sídlil 
súd doteraz. Sťahovanie do 
nových priestorov podľa neho 
prebehlo za rekordných osem 
dní, momentálne je už súd 
plne funkčný v novej budove. 
V starých priestoroch zostal už 
iba archív so spismi, ten pres-
ťahujú dodatočne. 

Rezort spravodlivosti vypísal 
výberové konanie na nové-
ho predsedu súdu, jediným 

prihláseným uchádzačom bol práve Jankovský. Ten 
sa však napokon kandidatúry vzdal, ako povedal pri 
slávnostnom otvorení budovy – z osobných dôvo-
dov.                       (r) 

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďal-
šie podujatie v regiónoch. Informačný workshop sa 
uskutoční 10. marca 2020 v kinosále Divadla Púchov 
so začiatkom o 10:00 hod. Aktuálne sa informačnom 
workshope sústredíme na majetkové prevody v rám-
ci špeciálneho režimu – prípady hodné osobitného 
zreteľa. 

Zaujímavá téma a kvalitní prednášajúci naznačujú 
užitočnosť podujatia. Orgány obce a organizácie sú 
povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodno-
covať. Sú povinné najmä a) udržiavať a užívať maje-
tok, b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, 
stratou alebo zneužitím, c) používať všetky právne 

prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasné-
ho uplatňovania svojich práv alebo oprávnených 
záujmov pred príslušnými orgánmi. Zákon o majet-
ku obcí pritom detailne nekonkretizuje majetkové 
prevody v režime – prípady hodné osobitného zre-
teľa. Na základe aplikačnej praxe, ale aj kontrolnej 
činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej 

republiky sa ukazuje ako nesmierne dôležité stano-
viť jasné kritériá na uplatnenie tohto režimu majet-
kových prevodov s dôrazom na zákonné povinnosti 
a akceptovanie možného individuálneho prístupu k 
žiadostiam o daný majetkový prevod.

Program púchovského informačného workshopu

Podujatie preto vychádza z toho, že ochrana, zveľa-
ďovanie a zhodnocovanie majetku miest a obcí patrí 
medzi zákonné povinnosti, avšak aplikačná prax v 
špecifických prípadoch odkrýva nedostatky pri och-
rane majetku a ich zhodnocovaní v rámci prípadov 
hodných osobitného zreteľa. Súčasťou informačné-
ho workshopu preto bude aj predstavenie skúse-
ností, výsledkov kontrolnej činnosti a formulovanie 
odporúčaní pre zvýšenú ochranu obecného majetku 
a využívania inštitútu prípadov hodných osobitného 
zreteľa. Na podujatí nebude chýbať ani diskusia o 
princípoch posudzovania špecifických majetkových 
prevodov z hľadiska využívania smart prístupov s 
dôrazom na spoločenskú zodpovednosť, miestny 
aktivizmus, podporu formálnych a neformálnych 
zoskupení ako žiadateľov o tento druh majetkového 
prevodu.

Po otvorení a úvodnom slove primátorky mesta 
Púchov Kataríny Henekovej bude nasledovať infor-
mácia o projekte a vstup do problematiky smart z 
hľadiska majetkových prevodov a smart prístupu, 
ktorú uvedie Michal Kaliňák gestor NP ModMUS. 
Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie 
predsedu NKÚ SR vystúpi s prednáškou venovanou 
majetku obce z pohľadu NKÚ SR, hlavná kontrolóra 
mesta Púchov uvedie prípady hodné osobitného 
zreteľa – skúsenosti a riziká. Účastníkom podujatia 
tiež budú predstavené výsledky kontrolnej činnosti 
NKÚ SR k správe o majetku obcí a súčasťou každej 
prednášky bude moderovaná diskusia.

Podujatie je organizované v rámci národného pro-
jektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, 
ktorý je podporený operačným programom Efektív-
na verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. 
Všetky výstupy z podujatia vrátane prezentácií ex-
pertov budú následne publikované na web stránke 
Združenia miest a obcí Slovenska.         

Michal Kaliňák, ZMOS, 
foto: Slavomír Flimmel

Ochrana majetku a predchádzanie problémom

Okresný súd presťahovali do novej budovy

Zrekonštruovaná budova Okresného súdu v Považskej Bystrici je hrdzavá. Nie, 
nejde o nepodarok stavbárov, ale o nový trend v architektúre. Hradza vytvorí na 
povrchu patinu a fasáda bude bezúdržbová. 
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Dňa 20. februára 2020 nás navštívi-
li žiaci základných škôl z Lednických 
Rovní, Lazov pod Makytou a zo Zubá-
ka so svojimi učiteľkami. Na pôde našej 
školy ich srdečne privítala zástupkyňa 
riaditeľky školy Mgr. Miriam Kremeňo-
vá. 

Čo ponúka SOŠ obchodu a služieb
Žiaci najskôr získali informácie od vý-

chovnej poradkyne Mgr. Anny Golejo-
vej o odboroch, ktoré v budúcom škol-
skom roku 2020/2021 otvárame pre 
záujemcov o štúdium na našej škole. 
Sú to odbory študijné (ukončené ma-

turitnou skúškou): hotelová akadémia 
(5-ročné štúdium), kozmetik, obchod-
ný pracovník, obchod a podnikanie 
(4-ročné štúdium) a učebné odbory 
(3-ročné ukončené výučným listom): 
kuchár, čašník, servírka, kaderník, cuk-
rár. 

Absolventi učebných odborov môžu 
pokračovať v nadstavbovom štúdiu 

(2-ročné ukončené maturitnou skúš-
kou) v odboroch spoločné stravovanie 
a vlasová kozmetika. 

Zruční adepti na sladké remeslo
Na návštevu našich potencionálnych 

žiakov sme sa vzorne pripravili a na-
chystali sme pre nich tvorivé dielne. V 
tvorivej dielni cukrárenská výroba si 
naši milí hostia mohli vyskúšať svoje 
zručnosti spolu so žiačkami I.C odboru 
cukrár za asistencie našej skúsenej a 
aj medzinárodne uznávanej majster-
ky odborného výcviku, Mgr. Jozefíny 
Zaukolcovej. Svoju fantáziu, tvorivosť 

i trpezlivosť si otestovali v ozdobovaní 
veľkonočných medovníčkov, a naozaj 
sa ukázali ako veľmi zruční adepti na 
toto sladké a krásne remeslo.

Obdivovali majstrovské ruky
Najviac to rozvoniavalo v cvičnej 

kuchynke, a to hlavne karamelom, 
lebo tu práve študentky 3. ročníka 
hotelovej akadémie pod vedením 

profesoriek odborných predmetov, 
Ing. Jaroslavy Urbanovej a Ing. Aleny 
Kadlecovej, flambovali palacinky, ktoré 
si naši návštevníci mohli sami prizdo-
biť šľahačkou a ovocím a, samozrejme, 
zjesť. Ochutnali však i rôzne nátierky, 
vyskúšali si skladanie servítkov na 
slávnostné stolovanie a obdivovali 
majstrovské ruky nášho, viacerými me-
dailami z rôznych carvingových súťaží 
odmeneného študenta nadstavbové-
ho štúdia, Erika Šamaja. A mohli sa pre-
svedčiť i o tom, že už aj v I.AH máme 
šikovné študentky, ktoré inšpiroval a 
priučil carvingovému umeniu.

Kaderníčky a kozmetičky očarili
A o šikovných rukách našich budú-

cich kaderníčok a kozmetičiek sa 
mohli presvedčiť pri návšteve nášho 
kaderníctva Akadémia, kde sa nechali 
učesať, nalakovať si nechty, ale jeden 

odvážlivec sa nechal i ostrihať, a to za 
asistencie odbornej majsterky Bc. Evy 
Budayovej a Ing. Nadeždy Kryštofovej, 
učiteľky odborných predmetov.

Moderná škola zaujala
Žiaci základných škôl sa stretli s naši-

mi študentmi i pedagógmi priamo pri 
práci, diskutovali s nimi, dozvedeli sa 
mnohé zaujímavosti, precvičili si svoje 
zručnosti, doplnili znalosti. Sprevádza-
la ich Ing. Alena Štefeková, ukázala im 
učebne a prevádzky našej školy, mie-
sta, kde sa z našich študentov stávajú 
profesionáli, ktorí sa môžu uplatniť 
na slovenskom trhu práce a úspešne 
konkurovať i odborníkom v zahraničí. 
Veríme, že našu školu navštívia i v ďal-
šom školskom roku a niektorí z nich sa 
stanú i našimi študentmi. 

Adriana Pavlacová, 
SOŠ obchodu a služieb

spravodajstvo10 PÚCHOVSKÉ NOVINY

SOŠ obchodu a služieb v Púchove 

privítala žiakov základných škôl
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Začiatok jarných prázdnin vedúce školských jedální 
okresu Púchov využili na spoločné stretnutie v pries-

toroch materskej školy, Požiarna 1292/11. Ústrednou 
témou stretnutia bolo využitie elektrického kompos-

téra v podmienkach 
materskej školy. 

Riaditeľka školy 
Katarina Tomanová 
s vedúcou školskej 
jedálne Oľgou Da-
niškovou podrobne 
popísali spôsob na-
dobudnutia kompos-
téra, jeho efektívne 
využitie v každode-
nnej praxi. Vo svojom 
vystúpení sa zamerali 
na energetickú ná-
ročnosť a prevádzku 
takéhoto zariadenia s 
porovnaním tradičné-
ho odvozu biologické-
ho odpadu. Zároveň 
upriamili pozornosť 

aj na využiteľnosť výsledného produktu - kompostu 
vo vyvýšených záhonoch záhradnej časti materskej 
školy. Tému zakončili exkurziou do priestorov umie-
stnenia kompostéra a oboznámili sa s jeho reálnou 
obsluhou a prevádzkou. V priebehu podujatia účast-
níčky podujatia v neformálnych rozhovoroch využi-
li prítomnosť Ing. Veroniky Hantákovej, PhD. z MsÚ 
Púchov na riešenie svojich otázok z oblasti odpado-
vého hospodárstva.

Okrem hlavnej témy boli pre vedúce školských 
jedální pripravené aj aktuálne informácie z oblasti 
FLEXI stravovania aj s konkrétnymi pripomienkami k 
jeho spracovaniu v podaní Mgr. Marty Sršňovej z OÚ 
– odboru školstva Trenčín. Slávka Jágriková, vedúca 
Školskej jedálne zo ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov 
odprezentovala s odborným komentárom priebeh 
a čiastkové výsledky jeho mesačného testovania v 
podmienkach základnej školy. Podujatie patrí do 
realizácie aktivít Školského úradu Púchov v oblasti 
stravovania a v jeho závere Mgr. Češková poďakovala 
všetkým za aktívnu účasť v jeho priebehu.

Zdroj: MsÚ Púchov

Na základe informácií o výskyte nové-
ho koronavírusu v Taliansku Úrad verej-
ného zdravotníctva SR odporúča zvážiť 
občanom Slovenskej republiky cestovať 
do krajín, resp. oblastí, kde je zazname-
nané šírenie koronavírusových ocho-
rení. Cestovaním do oblastí, kde sa šíri 
koronavírus, sa občania vystavia riziku, 
že sa nakazia a môžu byť prameňom ná-
kazy pre ďalšie osoby.

V izolácii na severe Talianska je aktuálne viac ako 
50.000 osôb. Zákonným dekrétom talianska vláda v 
Lombardsku a Benátsku zaviedla zákaz premiestne-
nia a prístupu do niektorých obcí a oblastí, pozasta-
venie verejných zhromaždení , pozastavenie služieb 
detského a školského vzdelávania a školských výle-
tov, návštevy múzeí a galérií, uplatňovanie karantény 
s aktívnym dohľadom na osoby, ktoré boli v úzkom 
kontakte s ľuďmi postihnutými vírusom, a ustanove-
nie povinnosti pre tých, ktorí vstúpili do Talianska z 
epidemiologických rizikových oblastí, aby o vstupe 

informovali odbor prevencie príslušnej zdravotnej 
spoločnosti, pozastavenie práce pre niektoré druhy 
podnikania a ukončenie niektorých druhov obchod-
ných činností.

Prístup k základným verejným službám a podni-

kom na účely nákupu základných potrieb je podmi-
enený použitím osobných ochranných prostriedkov, 
obmedzuje sa prístup, príp. sa pozastavujú služby 
prepravy tovaru a osôb, s výnimkou osobitných vý-
nimiek. Dekrét rovnako stanovuje, že nedodržanie 
opatrení na zabránenie šírenia vírusu je trestné. Na 
základe týchto informácií odporúčame občanom SR 
zvážiť cestovanie do Talianska. Vzhľadom na závaž-
nosť ochorenia a prísnejšie preventívne opatrenia 
je pri cestovaní do Talianska potrebné očakávať zvý-
šenú kontrolu zdravotného stavu.

Odporúčania pre cestovateľov
Je potrebné kontrolovať‘ svoj zdravotný stav počas 

14 dní od príchodu z oblasti zasiahnutej ochorením 
COVID-19 (kašeľ, bolest‘ hrdla, dýchavičnosť‘, horúč-
ka). V tomto čase je dôležité myslieť na prevenciu. 
Pri kýchnutí si treba zakryť nos a ústa jednorazovou 
papierovou vreckovkou, ktorú treba následne za-
hodiť do koša, rovnako je potrebné si často umývať 
ruky mydlom a vodou. Ak je podozrenie, že by osoba 
mohla byť nakazená koronavírusom a ešte sa u nej 
neprejavili žiadne symptómy, je možné, vzhľadom 
na jej vlastné rozhodnutie, podstúpiť domácu izolá-

ciu na 14 dní v samostatnej izbe, v domácnosti zvýšiť 
intenzitu dezinfekcie povrchov a používať ochranné 
prostriedky. V prípade bezpríznakových osôb ide o 
štandardný postup aj v iných európskych krajinách 
bez potreby zavedenia prísnych karanténnych opa-
trení.

V prípade výskytu klinických príznakov do 14 dní 
po návrate je potrebné telefonicky kontaktovať svoj-
ho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestova-
teľskej anamnéze. Ak je nevyhnutné poskytnutie 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe s klinic-
kými príznakmi, je potrebné kontaktovať operačné 
stredisko záchrannej zdravotnej služby (všeobecný 
lekár a záchranári postupujú v uvedenej situácii s 
dôrazom na dodržiavanie potrebných preventívnych 
opatrení tak, ako sú uvedené v Usmernení hlavného 
hygienika SR v súvislosti s novým koronavírusom). 
„Ak lekár vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19, 
pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiolo-
gické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu, 
pacient je riešený na príslušnom infektologickom 
pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby,“ uzavrel 
hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay

Odporúčanie v súvislosti s koronovírusom 

Riešili kompostovanie odpadu zo školských jedální
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www.facebook.com/podivnybaron

sobota 7.3. 2020 - 18.00 hod.
Vernisáž: Valentína Vadoczová - Snová exfúzia 
Srdečne vás všetkých pozývame na prvú tohtoročnú vernisáž obrazov mladej 
výtvarníčky Valentíny Vadoczovej. Pomenovanie Snová Exfúzia nesie so sebou 
zviditeľnené obsahy, ktoré sa stávajú rukopisom potlačených procesov a cha-
otických fantázii. Tie nás sprevádzajú každodenným životom, spolu s našim (ne)
uvedomením si týchto javov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. Čitáreň ŽD.

sobota 7.3. 2020 - 18.00 hod.
Herný večer
Kultový HERNÝ VEČER pod taktovkou MŔTVEJ KOSTI je späť! Odložte telefóny, 
vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. Budete sa môcť 
pozabávať na hrách od starého Egypta až po súčasnosť /mlyny, šachy, ta� , kubb, 
až po najnovšie spoločenské ako bang, activity, scrabble, dixit, monopoly, Mys-
terium, Švábi šalát,Dobble, Duch, Hra o tróny, atď /. Vhodné pre všetky vekové 
kategórie. Podkrovie ZD. Vstupné: dobrovoľné.

stredy 4., 11. a 18.3. 2020 - 17.30 hod.
Astronomický krúžok - deti 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľného 
času Včielka. Čitáreň ŽD.

štvrtky 5., 12. a 19.2. 2020 - 17.00 hod. 
Astronomický krúžok - mládež
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre voľného 
času Včielka. Čitáreň ŽD.

VIAC NA FB A OSOBITNÝCH PLAGÁTOCH

Otváracie hodiny múzea: Ut 14.00 - 18.00, Št 14.00 - 18.00, Ne 16.00 - 20.00

manažér ŽD: 0910 191 898

PROGRAM - MAREC 2020

KURZY ŠITIA
pre mamičky
na materskej dovolenke

Verejná prezentácia tohto diela podlieha autorským právam organizátora.

Novinka!

Tak neváhajte a prihláste sa do 16. 3. 2020 emailom 

na kino.kurzy@puchovskakultura.sk alebo na t. č. 0908 718 662.

Pozývame všetky mamičky na materskej dovolenke na

JEDNORÁZOVÝ ŠTVORHODINOVÝ KURZ ŠITIA!

Chcete sa naučiť základy šitia? 
zasadacia miestnosť

18. 3. 2020
9.00  13.00 h.

* V cene kurzu je aj bezplatné zapožičanie šijacieho stroja.CENA: 16 €

STREDA



púchovská kultúra 13
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Streda 4.3. 17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERA
Filmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie  najlepšie 
dobrodružné filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na 
poriadnu dávku objavovania a napätia... Vstupné 5 €. 

Piatok 6.3. 17.30 h Nedeľa 8.3. 15.30 h

VPRED
Film VPRED nás zavedie do sveta fantázie, kde sa predstavia dvaja elfský bratia, 
ktorí sa vydávajú na výpravu, aby zistili či ešte vo svete existuje niečo magické. 
MP – USA – Cinemart – 112´ – SK dab. – anim. komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €. 

Piatok 6.3. 19.45 h Sobota 7.3. 17.30 h

FANTASY ISLAND                                                                                                            
Fantasy Island je odľahlý luxusný rezort, v ktorom pán Roarke mení tajné sny svo
jich klientov na skutočnosť. No keď sa zo snov stanú nočné mory, hostia zisťujú, 
že tento ostrov má od tropického raja ďaleko... MN 15 r. – USA – Itafilm – 109´ 
– tit. – horor, thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 7.3. 19.30 h Nedeľa 8.3. 17.45 h

NEVIDITEĽNÝ                                                                                                                  
„Už ma nikdy neuvidíš. A bude ťa to bolieť.“ Odkaz bývalého milenca, ktorého 
pravý význam je desivý a nepredstaviteľný. Keď Cecilia (E. Moss, hviezda zo seriá
lu Príbeh služobníčky) pochopila, že chodí s psychopatom, bolo už neskoro. 
Odrezaná od sveta v luxusnom sídle majetníckeho vynálezcu pochopí, že ak chce 
prežiť, musí ujsť. Podarí sa jej to, a keď sa od ex partnerovho právnika dozvie, že 
ten jej odchod neuniesol a spáchal samovraždu, môže sa po rokoch znovu slo
bodne nadýchnuť... MN 15 r. – USA – Cinemart – 124´ – tit. – thriller. Vstupné 5 
€. Študent, senior nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Streda  11.3.   17.30 h  

SVIŇA                                                                                                                                    
Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, odohráva sa vo svete vysokej politiky, 
mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a 
veľkých peňazí... Hrajú: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano Heriban, Gabriela Mar
cinková, Diana Mórová, Braňo Bystriansky, Szidi Tobiasz, Jakub Rybárik, Mária 
Schumerová, Dana Droppová, Petra Dubayová, Andrej Remeník a ďalší. MN 15 
r.  – SR – Cinemart –  98´- SK verzia –  thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 r., ZŤP vstupné 4 €.

Streda 11.3. 19.30 h

ATTILA                                                                                        
Film mapuje životný príbeh športovca a novodobej slovenskej hviezdy Attilu 
Végha. Z doposiaľ nezverejnených záberov diváci nahliadnu do jeho života a 
budú sledovať kroky, ktoré ho priviedli k úlohe MMA zápasníka. Je to príbeh driny, 
odhodlania, sily, ale aj priateľstva, ktoré pretrváva po celý život. Divák uvidí nielen 
športovú kariéru, ale aj boj so životom a o možnosť športovú kariéru vôbec mať. 
Zobrazí aj prípravu na zápas storočia proti Karlosovi „Terminátorovi“ Vémolovi. 
MN 15 r. – ČR – Continentalfilm – 110´ – originál – dokument. Vstupné 4 €.

Piatok 13.3. 17.30 h Sobota 14.3. 17.30 h

3BOBULE                                                                                      
Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) sa stali majiteľmi vinárstva a rodičmi roz
topašných dvojčiat. V manželstve im to teraz až tak neklape. Navyše prichádza 
vinobranie. Klára bojuje s predsudkami okolia, ktoré neverí, že žena môže robiť 
kvalitné víno a prekročiť tieň svojho otca (V. Postránecký). Ešteže ten ju všetkým 
prevádza prostredníctvom vtipných a múdrych rád ako na slovo vzatý vinársky 
i životný guru. Honza sa po rokoch stretáva s neodolateľným kumpánom Jirkou 
(L. Landmajer). Jirkova prítomnosť dokáže spoľahlivo vniesť do ich života vítaný 
i nevítaný rozruch. S veriteľmi a políciou na krku, za pomoci starých známych 
susedov Kozderku (M. Táborský) a Františka (M. Roden) začína séria komických 
omylov a nedorozumení. MN 12 r. – ČR – Continentalfilm – 100´ – originál – 
komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 r., ZŤP vstupné 4 €.

CELÝ PROGRAM NÁJDETE NA WWW.KINO.PUCHOV.SK

AKTUÁLNY 
PROGRAM

Nedeľa 8.3.     veľká sála  15.00 h

MDŽ V DIVADLE 
Slávnostný program k Medzinárodnému dňu žien pod záštitou primátorky. 
Učinkujú žiaci ZUŠ Púchov, hosť Marcela LAIFEROVÁ. Darček: kvietok. Vstupné 3 
€. Predpredaj vstupeniek v pokladni kina od 5.2. a online www.kultura.puchov.sk

Streda   11.3.     vestibul divadla  17.00 h - vernisáž

„ZUŠKÁRSKY MIŠMAŠ“
Kreativita, nápady, výtvarné procesy, detský vtip... to všetko a viac obsahuje pes
trá a zaujímavá výstava ZUŠ. Nech sa páči, príďte pozrieť krásne detské umenie. 
Vstup voľný. Výstava potrvá do 31.3.2020

Sobota 14.3.       veľká sála     20.00 h    - Repríza

ZBOHOM RODINA                                                                                                         
Divadelný súbor Makyta v novej sezóne siahol po texte Vinka Moderndorfera 
„Mama zomrela dvakrát“. Čierna komédia, ktorú pod novým názvom  „Zbohom 
rodina“ upravil pre súbor hosťujúci režisér Ján Chalupka. Súbor opäť vstadil na 
komédiu, tentokrát približujúcu vzťahy v rodine. Ide o  pokrytectvo, boj o de
dičstvo, ktorý prekračuje slušnosť a úctu človeka k človeku. Hra poukazuje na 
naivitu starých ľudí, ktorí sa často stávajú cieľom bezcitných „šmejdov“. Vstupné 
5 €, predpredaj vstupeniek od 28.2. v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk

Štvrtok  19.3.     veľká sála  15.00-18.00 h

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                                                 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky 
mesta. Hosť: Ľudovít  Kašuba – KAŠUBA BAND. Úvod spestria kultúrnym pro
gramom  deti z CVČ Včielka, Púchov. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
4.3.2020 v pokladni kina od 16.00 hod.

Pondelok 9.3.,  16.3.,  23.3., 30.3.         veľká sála     17.00 h

FORMOVANIE POSTAVY S PRVKAMI 
KALANETIKY
Rýchla a spoľahlivá metóda na získanie peknej a pevnej postavy. Dá Vám do po
riadku chrbticu, vráti vám svižnú postavu. Cvičenia veľmi rýchlo prinášajú výsled
ky. 1 hodina 3 €. Info na č. t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk. 

Pondelok 9.3.,  16.3.,  23.3., 30.3.         tanečná sála     18.00 h

BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ 
CHRBÁT
Cvičebné lopty Body Ball sú vyrobené z PVC peny, sú mäkkšie a pružnejšie ako 
klasické lopty, príjemne na dotyk, lopta je často používaná pri liečebnej terapii, 
je vhodná na cvičenie, sedenie, aktívnu relaxáciu. Snažte sa vyhradiť si každý deň 
aspoň chvíľku len pre seba... 1 hodina 3 €. Info na č.t. 0908 718 662, kino.kurzy@
puchovskakultura.sk.

Streda 4.3.,    11.3.,    18.3.,  25.3.         tanečná sála     17.00 h., 18.00 h

ORIENTÁLNY TANEC PRE ZAČIATOČNÍKOV 
A POKROČILÉ                                                                                                      
Brušným tancom sa pripisuje pozitívny vplyv na zdravotný stav. Je vhodný 
napríklad pre ženy so sedavým zamestnaním, pretože tento tanec dáva možnosť 
uvoľniť a rozhýbať telo.1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Informácie na č. t. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk

Piatok  6.3,  13.3,  20.2,  27.2.     tanečná sála     18.00 h

ZUMBA                                                                                                    
Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. 
Kombinuje dynamickú latinskoamerickú hudbu a latinskoamerické tance spolu 
s aeróbnymi pohybmi. Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a 
jednoduché. Je to cvičenie, ktoré Vám zaručene zdvihne náladu, formuje boky, 
stehná a bruško. 1h/3 €. Info na č. 0908 718 662, kino.kurzy@puchovskakultura.sk.

Viac v mesačnom bulletine - marec 2020 a na osobitných plagátoch.
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Reštaurácia VIVA
Cena menu: od 4,10 €
Utorok: 03. 03. 2020
Sedliacka s hubami  
Kelová s klobásou   
1. Bravčová krkovička na strapačkách s 
kyslou kapustou a pečenou klobásou  
2. Restované kuracie rezančeky ,,Gyros´´, 
zel. šalát/dusená ryža (výber), dresing
3. Makovo – citrónové lievance s 
mascarpone  
4. Cézar šalát so sardinkami, parmezánom 
a restovaným kur. mäsom/bez (výber)

Streda: 04. 03. 2020
Boršč so smotanou  
Zeleninová s pohánkou  
1. Černohorský kurací rezeň, zem. pyré, 
šalát z čínskej. kapusty  
2. Francúzske zemiaky, cviklový šalát  
3. Šafranové rizoto s cuketou, smotanou, 
parmezánom a rukolou  
4. Cézar šalát so sardinkami, parmezánom 
a restovaným kur. mäsom/bez (výber)

Štvrtok: 05. 03. 2020
Frankfurtská s párkom  
 Tukožrútska kapustová  
1. Americké kurča (vyk. stehno, volské 
oko, slanina, kečup), pečené zemiaky v 
šupke
2. Bravčové medailónky s hubovou 
omáčkou, dusená ryža  
3. Ravioli so syrom ricotta a baby 
špenátom v rokfortovej omáčke  
4. Cézar šalát so sardinkami, parmezánom 
a restovaným kur. mäsom/bez (výber)

Piatok: 06. 03. 2020
Hovädzia s pečeňovými haluškami  
Babičkina hlivová                        
1. Španielska paella (kur. mäso, plody 
mora chorizo, ryža, hrach, cesnak)  
2. Brnenský brav. rezeň, štuchané 
zemiaky, kyslá uhorka
3. Grilovaný zeleninový špíz s varenými 
zemiakmi a dresingom  
4. Cézar šalát so sardinkami, parmezánom 
a restovaným kur. mäsom/bez (výber)

Reštaurácia Theatro
Cena menu: od 5,20 €
Utorok: 03. 03. 2020
Kapustová polievka s údeninou                                                                                                       
1. Bravčová panenka pečená do ružova, 
omáčka z hlivy ustricovej, štuchane 
zemiaky a tekvicový chips                                                                                                                                            
2. Bochníky z mletého mäsa obalené v 
staročeskej slaninke, zemiakový prívarok, 
cesnakový posúch  
3. Hráškové krémové rizoto s kúskami 
lososa, mladý špenát a hobliny syra                                                                                        
4. Šalát z uhoriek s jogurtom, listový šalát 
s reďkvičkou, rezníky v sezame a bagetka

Streda: 04. 03. 2020
Číra zeleninková polievka                                                                                                                           
1. Marinovaná roštenka do ružova, 
pečené zemiaky s tymianom, rukola 
a cherry paradajky s balsamicom                                                                                                                                       
2. Hydinové stehienka pečené s citrónom 
a pomarančom, ryža s vôňou majoránu, 
ovocný šalátik                
3. Parené buchty plnené čokoládou , 
vanilkový hustý krém, ovocie a mäta                                                
4. Šalát z uhoriek s jogurtom, listový šalát 
s reďkvičkou, rezníky v sezame a bagetka                    

Štvrtok: 05. 03. 2020
Polievka z mladého hrášku so syrovým 
krutónom                                                                                                                             
1. Morčacia roláda so syrom, špenátom 
a olivami, pečené zemiaky s bylinkami, 
paradajkové ragú                 
2. Hovädzie varené mäso so smotanovou 
kôprovou omáčkou, varená knedľa                                                    
3. Špenátové halušky v omáčke 
zo štyroch druhou syra, pražená 
viedenská cibuľka, grilovaný šampiňón                                                                                                                                         
4. Šalát z uhoriek s jogurtom, listový šalát 
s reďkvičkou, rezníky v sezame a bagetka                    

Piatok: 06. 03. 2020
Tekvicové cappuccino s bazalkovým 

pestom                                                                                
1. Konfitované kačacie stehno s červenou 
kapustou a višňami, žemľový koláč, 
pomarančová omáčka 2. Bravčový 
rezeň z krkovičky, smotanové pyré 
a šalát z kyslých uhoriek s cibuľkou                                        
3. Pečené zemiakové guličky s jarnou 
bryndzou, škvarenou slaninkou a mladým 
pórom                              
4. Šalát z uhoriek s jogurtom, listový šalát 
s reďkvičkou, rezníky v sezame a bagetka

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu: od 4,90 €
Utorok: 03. 03. 2020
Šampiňónový krém, chlebové krutóny
1. Pirohy s jablkovo škoricovou náplňou, 
orechová posýpka 
2. Hovädzie Chili con carne, dusená ryža 
3. Tibet. Kuracie CHOPSUEY, čínska 
omáčka 

Streda: 04. 03. 2020
Šošovicová na kyslo, chlieb
1. Zapekané zemiaky Quatro Formaggi s 
brokolicou, červená repa
2. Pečené kačacie stehno, dusená 
červená kapusta, 2 ks varená knedľa, 2 ks 
karlovarská  knedľa 
3. India: Bravčové DOPYAZA, cesnakový 
chlieb NAAN, miešaný zeleninový šalát 

Štvrtok: 05. 03. 2020
Morčací vývar s mäsom, zeleninou a 
rezancami
1. Špagety alla Genovese, parmezán 
2. Vyprážaný bravčový rezník plnený 
špenátom, slaninou a ementálom, 
pučené zemiaky s pórom, uhorkový šalát  
3. Tibet : Kuracie v citrónovej omáčke, 
BASMATI ryža, smažené rezance 

Piatok: 06. 03. 2020
Kôprová s vajíčkom a zemiakmi, chlieb
1. Šopský šalát, bagetka 
2. Kurací špíz so zeleninou, opekané 
zemiaky, domáci jogurtovo - bylinkový 
dresing 
3. India: SEEKH KEBAB rolka, miešaný 
zeleninový šalát, cesnakový dipp 

Reštaurácia Hradisko 
Cena menu: 5,00 €
Utorok:  03. 03. 2020
Bryndzová so zemiakmi, chlieb
1.  Španielsky hovädzí vtáčik, dus. 
tarhoňa, st. uhorka
2.  Zeleninový šalát z čínskej kapusty s 
gril. kur. mäsom, dresing,  pečivo 
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, zel. 
obloženie

Streda:  04. 03. 2020
Slepačia s mäsom a rezancami, chlieb  
1. Br. Gordon bleu, zem. kaša, st. cvikla
2. Ryžový nákyp s ovocím a tvarohom
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, zel. 
obloženie

Štvrtok:  05. 03. 2020      
Tekvicová krémová, vypr. hrášok, chlieb
1. Kurací gyros, 1/2 dus. ryža, 1/2 zem. 
hranolky, dresing, kapustové obloženie
2. Bryndzové halušky so slaninou, zákvas
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, zel. 
obloženie

Piatok:  06. 03. 2020
Gulášová polievka so zemiakmi, chlieb 
1. Zabíjačkový tanier( peč. mäso. 
jaternica, klobása , kys. kapusta), varené 
zemiaky
2. Vyprážané rybie filé, zemiakový šalát s 
majonézou
3. Prírodný kurací plátok, dusená ryža, zel. 
obloženie

Alexandra Business 
Hotel  
Cena menu: od 5,70 €
Utorok: 03. 03. 2020
Boršč

1. Bravčové pliecko na cesnaku, dusená 
kapusta, parená knedľa 
2. Cestovinový šalát
3. Morčací špíz so syrom, zemiakovo-
mrkvové pyré, uhorkový šalát 
Dezert: Dobošové rezy

Streda: 04. 03. 2020
Kurací vývar s celestínskymi rezancami
1. Divinový steak na šampiňónoch, 
štuchané zemiaky  
2. Slivkové gule s orechami/makom
3. Rizoto s kuracím mäsom, kyslá uhorka 
Dezert: Mramorový koláč s čučoriedkami 

Štvrtok: 05. 03. 2020
Brokolicová polievka
1. Morčacie prsia s dubákovou omáčkou, 
americké zemiaky 
2. Vyprážané šampiňóny, zemiaky s 
pažítkou, tatárska omáčka 
3. Hovädzie kocky na tymiáne, dusená 
ryža  
Dezert: Karamelové rezy 

Piatok: 06. 03. 2020
Cuketová s krutónmi 
1. Kurací steak na gratinovanej brokolici, 
zeleninové obloženie 
2. Pečený pstruh na bylinkách, zemiaky 
s pažítkou, šalát z čínskej kapusty s 
kukuricou 
3. Hovädzí Stroganov, dusená ryža 
Dezert: Mandarínkový koláč 

Vegánske bistro 
NONA fresh
Cena menu: od 2,30 €
Utorok: 03. 03. 2020
Zeleninová s ryžovými rezancami na 
zaliatie 
Smoothie: Ananás-stonkový zeler-špenát
Hlavné jedlo: Rastlinná ,,treska“                          
Špenátová placka s mexickou plnkou
Dezert: Vegan jogurtový snack bez lepku

Streda: 04. 03. 2020
NOVINKA Smoothie miska: Mango-
banán-ananás-chia-kokos
Hlavné jedlo: Vegan praženica
Dezert: NOVINKA arašidové raw košíčky

Štvrtok: 05. 03. 2020
Smoothie: Maliny-jabĺčko-jahody
Hlavné jedlo: Celozrnná tortilla s fazuľou 
a poľníčkom
Dezert: Raw plnené palacinky

Piatok: 06. 03. 2020
Smoothie: Grep-pomaranč-mäta
Hlavné jedlo: Vegan segedín s raw 
knedľou 
Dezert: Gaštanové palacinky mak-višňa / 
vegan tvaroh

Reštaurácia 
Púchovčan 
Cena menu: 4,20 €
Utorok: 03. 03. 2020
Ružičková zo zemiakmi
1. Bravčové varené, kôprová omáčka, 
knedľa
2. Čevabčiči, zemiaky, horčica, cibuľa

Streda: 04. 03. 2020
Cviklový krém s kôprom
1. Záhorácky bravčový rezeň, opekané 
zemiaky
2. Morčacie prsia piatich vôni, ryža

Štvrtok: 05. 03. 2020
Hŕstková
1. Srbské bravčové ražniči, zemiaky
2. Hovädzie na korení, ryža

Piatok: 06. 03. 2020
Hríbovica kyslá 
1. Kurací stehenný steak s baby mrkvou a 
provensál. korením, slovenská ryža
2. Francúzske zemiaky s údeninou, kyslá 
uhorka
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S účinnosťou od 1. januára 2020 platí novela záko-
na o pohrebníctve. Aké prináša najdôležitejšie zme-
ny? 

Ochranné pásmo pohrebiska
Jednou z najdôležitejších zmien je možnosť obce 

ustanoviť si vlastnú šírku ochranného pásma pohre-
biska. Do účinnosti novely zákona o pohrebníctve 
platilo, že šírka ochranného pásma pohrebiska bola 
zákonom stanovená na 50 m od hranice pozemku 
pohrebiska, pričom v ochrannom pásme nebolo 

možné povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem 
budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohreb-
níctvom (ako je dom smútku, kamenárstvo, kveti-
nárstvo a podobne). 

Od začiatku tohto roku platí, že obec má právo (nie 
povinnosť) sama ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením šírku ochranného pásma pohrebiska 
v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku 
pohrebiska. Šírku ochranného pásma pohrebiska si 
tak obce môže určiť pre každé pohrebisko osobitne, 
nakoľko každé umiestnenie pohrebiska sa vyznačuje 
individuálnymi špecifickými podmienkami. 

Ak má obec uvedenú šírku ochranného pásma vo 
svojom územnom pláne, tento dokument zväčša 
nemá náležitosti všeobecne záväzného nariadenia 
tak, ako ho vyžaduje na platné určenie šírky ochran-
ného pásma zákon o pohrebníctve. Naviac v ňom 
zrejme obec nemá ustanovené činnosti, ktoré nie je 
možné v ochrannom pásme pohrebiska vykonávať 
počas pohrebu. Ak si obec neurčí šírku ochranného 
pásma pohrebiska vo všeobecne záväznom naria-
dení do 31.3.2020, ochranné pásmo v šírke 50 m od 

hranice pohrebiska zanikne.
Podmienky prevádzkovania pohrebísk
Ďalšie podstatné zmeny zákona o pohrebníctve sa 

týkajú podmienok prevádzkovania pohrebísk. Na-
ďalej platí, že obec môže prevádzkovať pohrebisko 
buď sama, alebo prostredníctvom právnickej osoby 
na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevád-
zkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska. 

Novelou zákona pribudli prevádzkovateľovi po-
hrebiska nové povinnosti. Prvou z nich je povinnosť 
umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo 
predčasne odňatý ľudský plod. Druhou je povinnosť 

prevádzkovateľa pohrebiska zabezpečiť po vykopaní 
hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí sp-
lnenie požiadaviek podľa zákona o pohrebníctve, a 
uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby. 

Fotodokumentáciou prevádzkovateľ pohrebiska 
preukazuje splnenie podmienok, ktoré musí spĺňať 
hrob na ukladanie ľudských pozostatkov: 

- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 ro-
kov musí byť najmenej 1,6 m, 

- pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, 
- pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňa-

tý ľudský plod najmenej 0,7 m
- prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi 

musia byť najmenej 0,3 m,
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po ulože-

ní do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 
1,2 m, resp. pri plode vo výške 0,7 m.

Naviac došlo novelou zákona o pohrebníctve k 
doplneniu zákazu pochovať na pohrebisku iné ako 
ľudské pozostatky, napríklad pozostatky zvierat. 
Porušením týchto povinností a zákazov by došlo k 
spáchaniu správneho deliktu. Zároveň, pokiaľ pre-
vádzkovateľ pohrebiska umožňuje ekologické po-
chovávanie, ktorým sa rozumie uloženie spopolne-
ných ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 
na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne, je po-
vinný podmienky tejto formy zapracovať do svojho 
prevádzkového poriadku. 

Novelou zákona došlo aj k úprave časových lehôt, 
do ktorých musí dôjsť k pochovaniu ľudských pozo-
statkov. Po novom platí, že ľudské pozostatky, ktoré 
sú neuložené v chladiacom zariadení, musia sa po-
chovať v čase od 24 do 96 hodín od úmrtia, uložené 
v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní 
od úmrtia a uložené v mraziacom zariadení sa musia 
pochovať do 30 dní od uloženia. 

Zákonodarca taktiež novelou zákona o pohreb-
níctve doplnil povinnosť obce, ktorá musí vždy pri 
umiestňovaní nového pohrebiska zohľadňovať jeho 
pietny charakter. Účelom tohto ustanovenia je za-
bezpečiť, aby zbytočne nedochádzalo k vzájomné-
mu približovaniu obytnej zóny a pohrebiska v snahe 
predchádzať rušivému vplyvu hlučných činností na 
pietny charakter pohrebiska. 

Zdroj: ZMOS,
 foto: Slavomír Flimmel

Zákon o pohrebníctve prináša zmeny 

Navštívte chodby jednej z najstarších jaskýň na 
Slovensku. Klenby „posiate zlatom“ nájdete vo svahu 
Čierneho vrchu, pri obci Pružina.

Pružinská Dúpna jaskyňa sa nachádza neďaleko 
obce Pružina v okrese Považská Bystrica. Vchod do 
jaskyne nájdete v nadmorskej výške 590 metrov 
nad morom, vo svahu Čierneho vrchu pri Priedhorí. 
Jaskyňa je stará niekoľko miliónov rokov a vznikla 
v druhohorných vápencoch. Jej charakter vytvoril 
podzemný tok a tvorí ju prevažne jedna rozsiahla 
chodba, ktorá je bohatá ma mohutné sintorvé náteky 
rôznych podôb. Jej dĺžka je viac ako 300 metrov. Nie 
všetky chodby jaskyne sú však prístupné verejnosti. 
V hlbších častiach jaskyne sa nachádzajú mohutné 
stalagmity a stalagnáty. Unikátnou sieňou jaskyne 
je takzvaná Vianočná sieň. Jej strop zdobia stovky 
tenučkých kvapľov jasnej bielej farby. Pradávnymi 
obyvateľmi jaskyne bol praveký človek, ale i jaskynný 
medveď či jaskynný lev. V súčasnosti je jaskyňa do-
movom predovšetkým rôznych druhov netopierov.

Zdroj: trencinregion.sk

Pružinská Dúpna jaskyňa je domov netopierov
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V priebehu roka 2019 vykonali príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 
2.859 výjazdov, čo je oproti minulému roku o 39 vý-
jazdov menej (2.898 výjazdov). V percentuálnom vy-
jadrení to predstavuje pokles o 1,35%.

Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie vykona-
ných najviac t.j.: 1.661 výjazdov k technickým zása-
hom, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 
roka predstavuje pokles o 3,32% (1.718 výjazdov). Pri 
dopravných nehodách zasahovali hasiči v Trenčian-
skom kraji počas roka 2019 spolu 815 krát, čo je v po-
rovnaní s rokom 2018 (873 výjazdov) o 6,64 % menej.

V priebehu roka 2019 zasahovali hasiči v Trenčian-
skom kraji spolu pri 782 požiaroch, čo oproti roku 
2018 (800 výjazdov) predstavuje pokles o 2,25 %.

Požiar s najvyššou škodou: dňa 26. februára, požiar, 
ku ktorému došlo na Trenčianskej ceste v Bánovciach 
nad Bebravou. Výška škody bola vyčíslená na cca 
510.000 €.

Požiar s najviac uchránenými hodnotami: dňa 
29. januára, požiar reštaurácie na Prievidzskej ces-
te v Bojniciach, uchránené hodnoty vo výške cca 
2.000.000 €.

Zásahová činnosť hasičov v Trenčianskom kraji 

Súčasťou mestskej spoločnosti Púchov servis, 
s.r.o. je aj predajňa s vodoinštalačným a kúre-
nárskym materiálom, ktorá sídli na Sedlišti v 
areáli MsBP, s.r.o. a má otváraciu dobu v pra-
covné dni od 6:30 do 16:30.

Ponúkaný sortiment:
Voda - pákové batérie, umývadlá, WC, pan-

cierové hadičky, sifóny, plavákové prípojkové 
a guľové ventily, izolácia, čerpadlá, prietokové 
ohrievače, bojlery, potrubia pitnej a úžitkovej 
vody (oceľové, medené, PPR Ekoplastik, PVC a 
tvarovky).

Kúrenie - rozvody vonkajšie aj vnútorné (prí-
ruby, varné kolená, redukcie, oceľové potru-
bia), podlahové kúrenia, vykurovacie telesá, 
kotly elektrické, plynové, tuhé palivo, expan-
zomaty, manometre, teplomery, meranie, re-
gulácia.

Záhradný program - nástavce na postrekova-
nie, rýchlospojky, hadice.

Možnosť platby kartou cez platobný terminál.

Kontakt: 0905/756 557, 042/46 517 13

Najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zá-
sahu: dňa 15. januára, zasahovali hasiči pri požiari 
pivničných priestorov v bytovom dome na Strojáren-
skej ulici v Partizánskom, kde bolo evakuovaných 24 
osôb (z toho 5 detí).

Najväčší počet zasahujúcich príslušníkov, jedno-
tiek a nasadenej techniky na jednom zásahu: dňa 26. 
februára, pri požiari na Trenčianskej ceste v Bánov-
ciach nad Bebravou. Pri udalosti zasahovalo 35 prí-
slušníkov HaZZ z 5 jednotiek HaZZ (HS v Bánovciach 
nad Bebravou, HS v  Partizánskom, HS v  Prievidzi, HS 
v  Trenčíne a HS v  Topoľčanoch), ktorým asistovalo 
31 členov DHZO z 10 jednotiek DHZO (DHZO z obcí: 
Zlatníky, Uhrovec, Veľké Hostie, Soblahov, Svinná, 
Skačany, Dolné Ozorovce, Bystričany, Čereňany a Bá-
novce nad Bebravou). Pri udalosti bolo nasadených 
spolu 21 vozidiel Hasičského a záchranného zboru.

Najdlhšie trvajúci zásah: dňa 07. júla, požiar lesné-
ho porastu v katastri obce Lednica, lokalita Kobyli-

nec, v okrese Púchov. Zásah trval 33 hodín 14 minút.
Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru:  dňa 

26. februára, pri požiari, ku ktorému došlo na Trenči-
anskej ceste v Bánovciach nad Bebravou. Pri likvidácii 
požiaru použili príslušníci Hasičského a záchranného 

zboru a členovia DHZO spolu 374.000 l vody.
Najviac ohlásených udalostí na operačné stredisko 

KR HaZZ v Trenčíne: dňa 07. augusta, a to 23 udalostí. 
Z celkového počtu 23 hlásení bolo 7 hlásení súvisia-
cich s poveternostnou situáciou a 16 hlásení bolo k 
udalostiam iného charakteru.

Požiar s najväčšou plochou: dňa 15. júla bol nahlá-
sený požiar strniska a obilia na koreni v katastri obce 
Pobedim v okrese Nové Mesto nad Váhom. Išlo o 
požiar, ktorý zasiahol plochu cca 600 000 m2.

Počet požiarov podľa dní v týždni: najčastejšie ho-
relo v piatok 137x, naopak najmenej požiarov bolo 
zaznamenaných v stredu 90x.

Zdroj: policiasr.eu, foto: pixabay

Výjazdy príslušníkov HaZZ v Trenčianskom kraji v roku 2019

Predajňa inštalačného 
materiálu
Púchov servis, s.r.o.



Už je za nami čas pôstnych príprav
Popolcovou stredou sa aj pre obyvateľov nášho 

mesta a jeho okolia začalo pôstne obdobie. Obdobie 
príprav na veľkonočné sviatky, ktoré sa končí Bielou 
sobotou a trvá šesť týždňov. Už od pradávna sa na 
mnohých dedinách a mestách pripomínajú staro-
dávne zvyky, ktorými sa vstupovalo do pôstneho 
obdobia. Je tomu tak aj v našom meste a jeho okolí. 

Púchovskí seniori fašiangovali aj štyrikrát
Denné centrum seniorov Púchova má tiež vo svo-

jom pláne činnosti pripomínať si ľudové zvyky v 
rôznom ročnom období. Práve čas Fašiangov je ob-
dobie kedy si každým rokom pripomíname ako to 
kedysi bolo... A tak nie div, že mnohí z členov den-
ného centra „fašiangovali“ v tomto roku aj štyrikrát. 
Sú to tí, ktorí majú radi pohyb a majú radosť z tanca 
a spevu. Na mnohých dedinách nášho okolia sa vstu-
povalo do pôstneho obdobia spevom, maškarnými 
bálmi a sprievodmi. A to v rôznych termínoch, aby 
bola možnosť zažiť zvyky tej, ktorej dediny. Naši čle-
novia boli na fašiangových podujatiach na Lúkach, v 
Hoštine, Záriečí a v uplynulú sobotu v Púchove, kde 
roztancovali spolu s harmonikárom Štefanom a Moš-
tenskými pajtášmi aj divákov na pešej zóne. Prispeli 
tak k vydarenému podujatiu nášho mesta. 

Pochovanie basy počas sobotňajšej veselici v 
divadle 

Chcem vysloviť poďakovanie aj Púchovskej kultúre, 
s.r.o. za organizáciu celého programu Fašiangov v 
meste a aj za to, že nám umožnila pripraviť program 
Pochovania basy a vystúpiť na fašiangovej veselici v 
divadle. Verím, že sme pracovníkov Púchovskej kul-
túry svojim programom a vystúpením nesklamali. 
Veď sme to robili pre to, aby sme si pripomenuli ako 
to naši predchodcovia robili. Sme radi, že sme moh-
li ukázať aj napriek tomu, že sme starí, svoje tvorivé 
schopnosti aj v „modlitbách“ pri pochovaní basy. Vý-
borne sme sa zabavili pri HS Signál, rozhýbali telá pri 

rezkej hudbe a basa nech teda už odpočíva a nechá 
nám čas na prípravu veľkonočných sviatkov.

V Hoštine fašiangom velili hasiči 
V miestnej časti Púchova Hoština sa skoro vždy rôz-

ne podujatia konajú pod záštitou dobrovoľných ha-
sičov. Nebolo tomu inak ani v polovici februára, kedy 
sa celou obcou niesla fašiangová nálada. Už od obe-
da sa na hasičskej zbrojnici formoval sprievod ma-
siek. A veruže bol bohatý. Okrem miestnych masiek 
sa už tradične do neho zapojili aj členovia Denného 
centra seniorov z Púchova. Sprievod masiek, na čele 
ktorého išli dobrovoľní hasiči, sa premiestnil na zači-

atok dediny, kde sa začala riadna veselica. Tá pokra-
čovala po celej dedine. Na znamenie hasičov sa pre-
miestňoval od domu k domu, až na koniec dediny do 
kultúrneho domu. Miestne gazdinky sa predbiehali 
v ponúkaní dobrôt, gazdovia aj pohárikmi a masky 
sa ich snažili za to vytancovať. Sprievod sa postup-
ne rozširoval a veru do konca tancovala celá dedina. 
V dome kultúry boli masky odmenené čokoládou a 
chutným gulášom. No a samozrejme sa aj tancovalo. 
Muziku, ktorá sprevádzala fašiangový sprievod vy-
striedala kapela, ktorá zabávala hosti až do samého 
rána.                Emília Luhová

Skončili sa fašiangy, začalo sa pôstne obdobie

Dňa 25. 2. 2020 sa v miestnom kul-
túrnom dome uskutočnila fašiango-
vá zábava spojená so symbolickým 
pochovávaním basy, ktorú pripravili 
členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru Dolné Kočkovce. Pochováva-
nie basy bolo už tradične spojené s 
kostýmovým sprievodom v zložení 
kňaz a smútiaci „pozostalí“, a spre-
vádzaní živou hudbou heligónká-
ra. Okrem dobrej zábavy bola pre 
všetkých účastníkov pripravená aj 

tradičná pochúťka vaječná škvareni-
na. Symbolickým pochovaním basy, 
ktoré je rozlúčkou s obdobím zábav 
a veselosti, nám začal veľkonočný 
pôst. Obyvatelia obce, ale aj všetci 
návštevníci sa tak mohli opäť zabaviť 
na fašiangovej zábave spojenej s po-
chovávaním basy. Na záver treba vy-
sloviť veľké poďakovanie za prípravu 
a zorganizovanie fašiangovej zábavy 
členom DHZ Dolné Kočkovce. 

Martin Dolinský, starosta obce

Pochovávanie basy v 
Dolných Kočkovciach 

Fašiangy sú odjakživa symbolom 
radosti, veselosti, hojnosti a bujarej 
zábavy, ktoré sme si, samozrejme, 
nenechali ujsť v Ihrišti ani tento rok. 
Charakteristický sprievod masiek po-
myselne stierajúci spoločenské bariéry 
odštartoval svoju výpravu popoludní. 
Jeho súčasťou sa stali tradične tunajší 
hasiči a muzikanti zo skupiny SONG, 
ktorí dokážu dokonale umocniť faši-
angovú atmosféru. Postupne sa k po-
chodu pričleňovali aj mimoriadne po-
hostinní občania dotvárajúci výbornú 
náladu a nechýbalo veru ani humorné 
slovo, či nejeden žartovný počin. 

Obcou sa šíril príjemný zvuk povest-
ných ľudových tónov a zo všetkých 
kútov rozvoniavali pripravené špeci-
ality od miestnych gazdiniek v podo-
be šišiek, langošov, ale i rozmanitého 

sladkého pokušenia a ďalších vychýre-
ných dobrôt. Vajíčka sme svedomito 
zhromažďovali jedno po druhom, až 
napokon vznikol ukážkový košík, pri-
čom ani údená slaninka sa veru ne-
nechala zahanbiť a v plnosti zdobila 
ražeň počas celého pochodu. Domáca 
pálenka nesmie absentovať v žiadnom 
dvore, k chutnému jedlu je nevyhnut-
ná, degustovala sa preto na každom 
rohu a popritom sa naďalej bezstarost-
ne spievalo, tancovalo až do súmraku. 

Vyvrcholením bola fašiangová veseli-
ca tzv. „posledná muzika pred pôstom“ 
vo večerných hodinách v miestnom 
kultúrnom dome. Prebiehala v zname-
ní príjemnej zábavy, sympatickej ob-
sluhy vo výčape, čokoládovej volenky 
a tomboly nabitej hodnotných cien. 
Tešíme sa opäť o rok.           DHZ Ihrište

Fašiangy v Ihrišti zakončila zábava

17spravodajstvo
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Hokej - 2. liga muži, finále play-off skupiny A

Púchovčania o prvú ligu opäť nezabojujú

Všetko o hokeji:
www.hockeyslovakia.sk

Mužom MŠK Púchov sa ani tento rok nepodarilo postúpiť do medzidivízneho finále a zabojovať o postup do prvej 
ligy. Plány im skrížil výborný Žiar nad Hronom s dvomi majstrami sveta v zostave. Púchovčania si však za celú sezó-
nu zaslúžia uznanie.                                                      FOTO: Facebook

21. kolo: 
FBK Púchov – FaBK ATU Košice 4:26 (1:6, 0:9, 

3:11), 5. Krajci (Haluška), 55. Bulejko (Krajci), 60. Beri-
ac (Krajci), 60. Mišík (Haluška)

Proti favorizovaným Košičanom nemali Púchovča-
nia od začiatku stretnutia nárok pomýšľať na lepší vý-
sledok. Už v úvodnej tretine prehrávali päťgólovým 
rozdielom. V druhom dejstve Púchovčania nepre-
konali súperovho brankára a sami inkasovali deväť 
gólov. V záverečnej tretine pokračovala exhibícia Ko-
šičanov a hoci Púchovčanom nemožno uprieť snahu 
o skorigovanie hrozivého stavu, podarilo sa im to až 
v záverečných piatich minútach, kedy dokázali favo-
ritovi streliť tri góly.

Zostava MŠK Púchov: 
Houb – Mišík, Krajčí, Pavel, M. Haluška, P. Haluška, 

Lupták, Fleger, Beriac, Krajci, Bulejko, tréner Tomáš 
Kvasnica

Ostatné výsledky 21. kola: 
FBC Trenčín – UNIZA Žilina 9:5, Nižná – AS Trenčín 

7:9, Prešov – Snipers Bratislava 10:5, Florko Košice – 
Záhorská Bystrica 4:6, Prírodovedec – Spišská Nová 
Ves 12:7
1. FBC Trenčín 21 19 0 1 1 222:103 58
2. Z. Bystrica 21 16 0 1 4 152:113 49
3. Florko KE 21 11 3 1 6 161:118 40
4. ATU KE 21 12 1 1 7 179:119 39
5. Nižná 21 12 0 1 8 135:111 37
6. Prírodov. 21 11 1 2 7 140:137 37
7. Prešov 21 9 2 1 9 151:145 32
8. Žilina 21 9 1 1 10 153:138 30
9. AS Trenčín 21 8 1 1 11 120:136 27
10. Snipers BA 21 5 1 2 13 120:164 19
11. Púchov 21 1 2 0 18 102:219 7
12. Sp. N. Ves 21 1 0 0 20 121:253 3

Program 22. kola: 
Tsunami Záhorská Bystrica – FBK Púchov (7. 3. o 
16.45), Snipers Bratislava – Prírodovedec, Spišská 
Nová Ves – FBC Trenčín, Žilina – Florko Košice, ATU 
Košice – Nižná, AS Trenčín - Prešov      

Florbal - Extraliga muži

Na favorita Púchovčania nestačili

Finále play – off skupiny A
3. zápas:
HK MŠK Indian Žiar nad Hronom – MŠK 

Púchov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), 31. Nádašdi (Uram, 
Jakubík), 58. Dobrý (Adamčík)

Strely na bránku: 39/32, presilovky 4/0 – 4/0, rozho-
dovali Výleta, Baluša, Číž, Rojík, 2100 divákov

Pred viac ako dvojtisícovou návštevou (medzi di-
vákmi bola aj asi stovka priaznivcov z Púchova), aká 
nebýva pravidlom ani na slovenskej hokejovej ex-
tralige, nastúpili obaja finalisti západnej konferencie 
druhej ligy v duchu hesla safety first, preto sa hralo 
obojstranne opatrne a cieľom bolo v prvom rade 
neinkasovať. Púchovčania vedeli, že aspoň jeden z 
dvoch zápasov musia vyhrať, ak si chceli zabezpečiť 
návrat série do Púchova. I preto bola v prvej tretine o 
čosi väčšia aktivita na ich hokejkách, na strely vyhrali 
v prvej tretine 13:9, no z gólu sa netešilo ani jedno 
mužstvo. 

V druhej tretine sa pokračovalo v opatrnom ho-
keji, Púchovčania mali výhodu troch presiloviek, no 
nedokázali z nich využiť ani jedinú. Naopak, v 31. 
minúte sa Indiáni ujali vedenia gólom Nádašdiho, 
ktorému okrem Jakubíka asistoval aj majster sveta 
Marek Uram. 

V záverečnom dejstve sa síce hostia snažili o vy-
rovnanie, no strelecky aktívnejší boli domáci, ktorí 
Púchovčanov prestrieľali o desať striel. K záverečné-
mu tlaku sa v podstate Púchovčania ani nenadýchli, 
vietor z plachiet im zobral druhý gól z hokejky Dob-
rého v 58. minúte. 

Zostava Žiar Nad Hronom: 
Šimko – Dubina, Molnár, Dobrý, Stumpel,  Goga 

– Nádašdi, Pohanka, Uram, Jakubík, Jaško – Nociar, 
Tomaška, Tatár, Srnka, Magdolen – Heckl, Iždinský, 
Chelpčok, Adamčík, Halama, tréner Lukáš Opáth

Zostava MŠK Púchov: 
Hrušík – Kvocera, Mikuš, Jakubec, Pšurný, Zúbek – 

Brňák, Božik, Dmitriev, Prus – Okuliar, Putala, Deneš, 
Šedivý, Trenčan – Haluška, Húska, Bajtala

tréner: Branislav Okuliar
4. zápas: 

MŠK Indian Žiar nad Hronom – MŠK 
Púchov 4:3 (1:0, 3:2, 0:1) – stav série 3:1, 
19. Uram, 33. Tatár (Tomaška, Magdolen), 34. Dobrý 
(Dubina, Stumpel), 38. Srnka (Nádašdi, Šimko) – 38. 
Romanov (Pšurný), 39. Božik (Dmitriev, Pšurný), 43. 
Dmitriev (Zúbek, Kvocera)

Strely na bránku: 33/34, presilovky: 2/1 – 4/0, roz-
hodovali Štefík, Konc, Hanko, Holienka, 1878 divákov

Druhé stretnutie na Pohroní pripomínalo v pr-
vej tretine to prvé. Divákov bolo v hľadisku síce asi 
o 350 menej, aj tí čo prišli však vytvorili pre domá-
cich skvelú atmosféru. Z oboch strán zabezpečené 
obrany a sporadické kombinačné akcie bez presnej 
koncovky. Až v samotnom závere prvého dejstva sa 

presadil Uram a poslal domácich do vedenia. 
Keď v polovici druhej tretiny zvýšil domáci Tatár 

na 2:0 a o minútu neskôr Dobrý už na 3:0, zdalo sa 
byť o domácom víťazstve rozhodnuté. V 38. minúte 
síce Romanov po Pšurného prihrávke skorigoval na 
3:1, no v tej istej minúte zvýšil na rozdiel troch gólov 
Srnka. Ubehla však len pol minúta a Božik opäť skori-
goval na rozdiel dvoch gólov – 4:2. 

Hokejistom MŠK Púchov vyšiel úvod záverečnej tre-
tiny, keď po dvoch minútach znížil na 4:3. Púchovča-
nia potom ovládli ľadovú plochu, domáci bránili zu-
bami nechtami postupové vedenie. Podarilo sa im to 
až do konca stretnutia, a tak Púchovčanom zostali, 
podobne ako vlani, opäť len oči pre plač. O postup 
do prvej ligy bude s Humenným bojovať Žiar nad 
Hronom...

Zostava Žiar nad Hronom: 
Hoger, Šimko – Dubina, Molnár, Dobrý, Stumpel, 

Goga – Nádašdi, Pohanka, Uram, Jakubík, Jaško – No-
ciar, Tomaška, Tatár, Srnka, Magdolen – Heckl, Iždin-
ský, Chlepčok, Adamčík, Halama, tréner Lukáš Opát

Zostava MŠK Púchov: 
Crkoň, Hrušík – Kvocera, Mikuš, Jakubec, Pšurný, 

Zúbek – Brňák, Božik, Dmitriev, Romanov, Prus – 
Okuliar, Putala, Šedivý, Trenčan – Haluška, Zemko, 
Húska, Bajtala, tréner Branislav Okuliar  

Finále skupiny B:
1.zápas: Rimavská Sobota – Humenné 2:7 – stav 

série 0:1
2. zápas: Rimavská Sobota – Humenné 3:5 – stav 

série 0:2
3. zápas: Humenné – Rimavská Sobota 1:2 – stav 

série 2:1
4. zápas: Humenné – Rimavská Sobota 6:1 – stav 

série 3:1
Do finále s víťazom skupiny A postúpilo Humenné
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Dve smoliarske prehry dorastencov v play-off

Všetko o hokeji:

www.hockeyslovakia.sk

Hokej mládež

Extraliga dorast
Štvrťfinále play-off
1. zápas: 
MMHK Nitra – MŠK Púchov 7:5 (2:3, 2:1, 3:1) – 

stav série 1:0, 3. Pobežal (Urban, Hrubo), 6. Šimík 
(Šmigura), 8. Papán (Rusnák), 24. Kuriš (Urban), 56. 
Plochotkin

Púchovčania v prvom štvrťfinálovom stretnutí do-
mácich v prvej tretine doslova šokovali a už po nece-
lých ôsmich minútach viedli trojgólovým rozdielom. 
Domáci síce ešte do prestávky skorigovali na rozdiel 
jediného gólu, no v úvode druhej tretiny zveľadil 
náskok hostí na 2:4 Kuriš. Nitrančania však vzápätí 
kontrovali kontaktným gólom Hinca a o desať minút 
neskôr vyrovnali. V prvej polovici záverečnej tretiny 
domáci dvomi gólmi otočili skóre a i keď Plochotkin 
necelých päť minút pred koncom znížil na rozdiel 
jedného gólu, posledné slovo patrilo domácim, ktorí 
definitívne rozhodli o víťazstve v prvom stretnutí.

Zostava MŠK Púchov: 
Boľo – J. Pobežal, Hrubo, Urban, Moravanský, Kuriš 

– Majerník, Vojtech, Rusnák, Plochotkin, Papán – Gr-
bál, Krajčoviech, Šmigura, M. Pobežal, Šimík – Druga, 
Bubela, Mišák, Suchánek, Kováčik, tréner Miroslav 
Nemček   

Ostatné výsledky štvrťfinále play-off: Košice – 
Banská Bystrica 6:2, Trenčín – Gladiators Trnava 5:1, 
Slovan Bratislava – Poprad 3:2

2. zápas:
MMHK Nitra – MŠK Púchov 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) 

pp – stav série 2:0, 40. Majerník (Rusnák, Urban), 51. 
Urban (Hrubo, J. Pobežal)

V druhom stretnutí sa síce ujali vedenia domá-
ci dorastenci, no Púchovčania odpovedali vyrov-
návajúcim gólom Majerníka a dokonca vedúcim 
gólom Urbana v polovici záverečnej tretiny. Mladí 
Púchovčania vedenie neudržali a Molnár necelé dve 
minúty pred koncom vyrovnal. V predĺžení rozhodol 
v 64. minúte o druhom domácom víťazstve Sýkora. 

Dorastencov MŠK Púchov tak čaká na domácom 
ľade jasná úloha - dvakrát zvíťaziť a pokúsiť sa vyhrať 
aj v piatom stretnutí na ľade Nitrančanov. 

Zostava MŠK Púchov: 
Boľo – J. Pobežal, Hrubo, Urban, Moravanský, Kuriš 

– Majerník, Vojtech, Rusnák, Plochotkin, Papán – Gr-
bál, F. Pobežal, Šmigura, M. Pobežal, Šimík – Druga, 
Bubela, Mišák, Suchánek, Kováčik, tréner Miroslav 
Nemček   

Ostatné výsledky štvrťfinále play-off: 
Košice – Banská Bystrica 5:2 – stav série 2:0, Trenčín 

– Trnava 2:3 – stav série 1:1, Slovan Bratislava – Pop-
rad 3:2 – stav série 2:0

Program 3. zápasov:
MŠK Púchov – MMHK Nitra (4. 3. o 16.15), Banská 

Bystrica – Košice, Gladiators Trnava – Trenčín, Poprad 
– Slovan Bratislava

Program prípadných 4. zápasov: MŠK Púchov – 
MMHK Martin (5. 3. o 16.15), Banská Bystrica – Košice, 
Gladiators Trnava – Trenčín, Poprad – Slovan Bratisla-
va

Program prípadných 5. zápasov: MMHK Nitra – 
MŠK Púchov (7. 3. o 14.00), Košice – Banská Bystrica, 
Trenčín – Trnava, Slovan Bratislava - Poprad 

Kadeti
Skupina o majstra
17. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 4:2 (2:0, 0:0, 2:2), 8. 

Pišoja (Hajas), 17. Šamaj (Vojtech, F. Pobežal), 45. Lez-
zani (Toman), 49. Hajas (Pencza, Hudík)

Zostava MŠK Púchov: 
Racko – Svinčák, F. Pobežal, Vojtech, Žemla, Šamaj 

– Pišoja, Škultéty, Hudík, Hajas, Pancza – Baroš, Kohu-
tiar, Kľučka, Lezzani, Toman, tréner Zdenko Pokorný

Ostatné výsledky 17. kola: 
Žilina – Poprad 3:0, Trenčín – Liptovský Mikuláš 3:2, 

Nitra – Košice 3:1, Sovan Bratislava – HOBA Bratislava 
4:1, Ružinov Bratislava – Trnava 5:1

18. kolo: 
MŠK Púchov – HK ŠKP Poprad 8:1 (1:0, 4:1, 3:0), 

6. Hudík (Hajas), 27. Lezzani (T. Pobežal), 32. Mikovič, 
35. T. Pobežal (Lazkov, Lezzani), 40. Pancza (Hudík), 
49. Lezzani (Lazkov), 53. Hajas (Lazkov, Lezzani), 56. 
Šamaj (Vojtech)

Zostava MŠK Púchov: 
Racko – Svinčák, Mikovič, Vojtech, Žemla, Šamaj – 

Škultéty, Hrenák, Hudík, Hajas, Pancza – Baroš, Ko-
hutiar, Lazkov, T. Pobežal, Pišoja – Kľučka, Lezzani, 
Toman, tréner Zdenko Pokorný

Ostatné výsledky 18. kola: 
Žilina – Martin 5:1, Nitra – Michalovce 0:2, Trenčín 

– Košice 5:2, Trnava – Slovan Bratislava 5:8, Ružinov 
Bratislava – HOBA Bratislava 5:2
1. Trenčín 19 18 1 0 92:28 37
2. Nitra 18 12 2 4 78:45 26
3. MŠK Púchov 18 10 2 6 60:44 22
4. Slovan 14 10 0 4 62:33 20
5. Michalovce 16 10 0 6 60:44 20
6. Košice 16 7 2 7 45:45 16
7. Žilina 18 6 2 10 44:59 14
8. Martin 18 6 2 10 50:69 14
9. Trnava 15 5 3 7 38:47 13
10. B. Bystrica 17 4 4 9 47:61 12
11. Poprad 18 6 0 12 38:70 12
12. Zvolen 16 4 3 9 44:67 11
13. Ružinov 15 4 1 10 43:67 9
14. HOBA BA 14 2 2 10 30:52 6

Program 19. kola: 
HK Mládež Michalovce – MŠK Púchov (7. 3. o 
12.30), Slovan Bratislava – Trenčín, Nitra – Ružinov, 
Košice – Žilina, Martin – Banská Bystrica, Poprad – 
Zvolen

Program 20. kola: 
HC Košice – MŠK Púchov (8. 3. o 13.30), Ružinov Bra-

tislava – Trenčín, Slovan Bratislava – Nitra, Michalov-
ce – Žilina, Poprad – Banská Bystrica, Martin – Zvolen

I. liga starší žiaci
8. HT
14. kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 4:2 (1:1, 1:0, 2:1), 

13. Lazkov (Pobežal), 39. Pobežal (Vertiel), 52. Lazkov 
(Behan, Hazala), 56. Urban (Mikovič, Hazala)

Ostatné výsledky 14. kola: 
Altis Orava – Zvolen 7:0, Liptovský Mikuláš – Banská 

Bystrica 1:12
15. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 12:3 (3:2, 7:1, 2:0), 1. 

Lazkov (Mikovič), 3. Lazkov, 16. Pobežal (Hazala), 24. 
Pobežal, 25. Hazala (Garaj), 31. Pobežal (Lazkov), 35. 
Lazkov (Pobežal), 37. Vrtiel (Urban), 39. Cebo (Smol-
ka, Gajdoš), 40. Pobežal (Lazkov, Mikovič), 45. Lazkov 
(Pobežal), 48. Brežný (Hrenák, Pobežal)

Ostatné výsledky 15. kola: 
Banská Bystrica – Altis Orava 10:6, Liptovský Miku-

láš – Žilina 3:6
1. MŠK Púchov 15 12 2 1 112:44 26
2. B. Bystrica 15 8 3 4 81:69 19
3. Žilina 15 7 3 5 71:40 17
4. Altis 15 8 1 6 69:66 17

5. Zvolen 15 1 4 10 38:81 6
6. L. Mikuláš 15 2 1 12 47:118 5

Program 16. kola: 
Altis Orava – MŠK Púchov (7. 3. o 9.00), Zvolen – 
Liptovský 

Mikuláš, Žilina – Banská Bystrica  
7. HT
14. kolo: 
MŠK Púchov – MsHKM Žilina 1:4 (0:2, 1:1, 0:1), 

28. Vrtiel (Plevák)
Ostatné výsledky 14. kola: 
Martin – Zvolen 1:7, Liptovský Mikuláš – Banská 

Bystrica 4:5
15. kolo: 
MŠK Púchov – HKM Zvolen 2:6 (0:3, 1:2, 1:1), 36. 

Červený (Baroš, Seiler), 49. Suchánek (Plevák)
Ostatné výsledky 15. kola: 
Liptovský Mikuláš – Žilina 2:2, Martin – Banská Bys-

trica 3:1
1. B. Bystrica 15 10 1 4 91:52 21
2. Zvolen 15 9 2 4 77:57 20
3. Žilina 15 5 5 5 54:52 15
4. Martin 15 5 3 7 67:66 13
5. L. Mikuláš 15 6 1 8 66:84 13
6. MŠK Púchov 15 3 2 10 49:93 8

Program 16. kola: 
MŠK Púchov – MHA Martin (7. 3. o 9.00), Zvolen – 
Liptovský Mikuláš, Žilina – Banská Bystrica

I. liga mladší žiaci
6. HT
11. kolo: 
WPC Koliba Detva – MŠK Púchov 2:11 (0:7, 1:1, 

1:3), Prievidza – Dolný Kubín 6:6
1. Prievidza 11 9 1 1 79:45 19
2. MŠK Púchov 10 7 1 2 78:36 15
3. D. Kubín 10 6 1 3 70:41 13
4. Dubnica 10 6 1 3 58:47 13
5. R. Sobota 10 4 0 6 45:54 8
6. Ružomberok 10 3 1 6 36:58 7
7. B. Bystrica 10 2 0 8 32:75 4
8. Detva 11 1 1 9 29:71 3

Program 12. kola: 
MŠK Púchov – HKM Rimavská Sobota (7. 3. o 
11.30), Ružomberok – Dubnica nad Váhom, Detva – 
Banská Bystrica, Dolný Kubín – Prievidza) 

5. HT
11. kolo: 
HKM Zvolen – MŠK Púchov 4:5 (2:2, 1:1, 1:2), 

Dolný Kubín – Prievidza 6:4, Žilina – Martin 3:12, Ban-
ská Bystrica – Liptovský Mikuláš 11:2

12. kolo: 
MHA Martin – MŠK Púchov 18:5 (6:4, 6:0, 6:1), Ži-

lina – Dolný Kubín 5:9, Zvolen – Banská Bystrica 6:8, 
Prievidza – Liptovský Mikuláš 12:4
1. Martin 11 10 1 0 131:37 21
2. B. Bystrica 11 8 0 3 112:57 16
3. MŠK Púchov 10 7 1 2 73:53 15
4. D. Kubín 10 5 0 5 58:96 10
5. Prievidza 12 4 0 8 70:85 8
6. Žilina 11 4 0 7 60:80 8
7. Zvolen 11 3 1 7 58:73 7
8. L. Mikuláš 12 1 1 10 49:130 3

Program 13. kola: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov (7. 3. o 
11.30), Martin – Zvolen, Banská Bystrica – Žilina

šport
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Tenis - majstrovstvá SR mládeže

Púchov má majsterku SR
O senzáciu sa na majstrovstvách 

Slovenska mládeže v tenise postarala 
členka tenisového klubu OZ ŠK ODE-
MA Púchov Petra Janigová. Vo štvorhre 
dorasteniek sa s Ninou Kyselovou z To-
poľčian ako nenasadený pár stali ma-
jsterkami Slovenska. Halové majstrov-
stvá SR mládeže usporiadala od 15. do 
18. februára v Púchove OZ ŠK ODEMA 
Púchov. 

Víťazná dvojica si v úvodnom kole 
poradila s párom Viktória Lacková (Slo-
van Bratislava), Karolína Mráziková (TC 
Rmpire Trnava), vo štvrťfinále zdolali 

tretiu nasadenú dvojicu Mia Chudejo-
vá (TK Žilina), Ela Pláteníková (TC Em-
pire Trnava) a semifinále po dramatic-
kom priebehu vyhrali nad párom Irina 
Balusová (TC Baseline Banská Bystrica), 
Salma Drugová (Fresh Club Zvolen) 2:1 
na sety.  

Vo finále narazili na druhý nasade-
ný pár Sara Suchánková (MŠK Poprad 
– Tatry), Nina Vargová (TK Slovan Bra-
tislava). Janigová s Kyseľovou sa favo-
ritiek nezľakli a vyhrali po výbornom 
výkone v dvoch tajbrejkoch bez straty 
setu 7:5, 7:5.               (r) 

Dňa 23. 2. 2020 sa uskutočnil 
turnaj v kategórii mladších žiakov 
(štvorkový), kde sa stretli družstvá 
MŠK Púchov, MVK Nové Mesto nad 
Váhom, CVČ Nitra a domáci výber 
Nového Mesta nad Váhom „B“. Naši 
chlapci nastúpili v prvom zápase 
proti Nitre, v ktorom dostali šancu 
aj hráči z lavičky, ktorý nesklamali 
a podali veľmi dobrý kolektívny a 
sústredený výkon a poradili si s veľ-
mi dobre hrajúcou Nitrou 2:0.

Druhý zápas turnaja naši mladí zve-
renci otvorili súbojom proti najvy-
rovnanejšiemu súperovi MVK Nové 
Mesto nad Váhom. V prvom sete 
nám súper ukázal svoje kvality a po 
dramatickej koncovke sme podľahli 
1:0. V druhom sete naši chlapci uká-
zali bojovnosť a kolektívny výkon a 
svojou dominantnou hrou a menej 
chybami zvíťazili s vyrovnali priebeh 

zápasu na 1:1. V poslednom sete tie 
breaku sme pokračovali v dobrom 
výkone a vďaka lepším herným čin-
nostiam jednotlivca sme zvíťazili v 
pomerne 2:1.

V poslednom zápase prvej po-
lovice sezóny sme sa stretli proti 
domácemu výberu VK Nové Mesto 
nad Váhom „B“, v ktorom naši chlap-
ci po bojovom výkone a výborným 
servisom zvíťazili v pomere 2:0. 
Chlapcom ďakujeme za predvedené 
výkony prvej polovice sezóny. Druhá 
polovica sezóny sa začína 15.3.2020 
opäť na hosťujúcej pôde Nového 
Mesta nad Váhom. 

Hráči: Prokop R., Žiačik Š., Huťťa M., 
Hupka R., Struhár J., Valach L., Šerý T., 
Klinovský S., Horváth S., Pusztayová 
G., Jurovčík M., Ďurček L. 

Tréneri: Pecho M., Dvorský M.
VO 1970 MŠK Púchov

Mladí hasiči z mesta Púchov vyces-
tovali dňa 22. 2. 2020 zmerať si sily v 
uzlovaní do Senice v zložení Alexander 
Ridzik, Simonka Sečkárová, Vladko Mo-
ravčik, Zak a Max Chovančekovi, Matej 
a Tomáško Valachovi. V Senici na ZŠ V. 
P. Thóta sa konala súťaž družstiev pod 
názvom Chodbovica, kde súťažiaci od 
prízemia až po tretie poschodie vyko-
návali rôzne nám veľmi dobre známe 
kondičné disciplíny. Naši sa na takúto 
ťažkú súťaž nepripravovali kvôli chríp-
ke, ktorá panovala v Púchove. Zároveň 
začala prebiehať uzlovačka na rýchlosť 
uviazania štyroch uzlov podľa hry pla-
meň, a to tesársky uzol, lodná slučka, 
plochá spojka a úväz na prúdnicu na 
dva pokusy po sebe. 

Prv ako začala súťaž, organizátori 
dobrovoľného hasičského zboru mes-
ta Senica pod vedením veliteľa DHZ 
Milana Čerňaka, privítali riaditeľa školy 
Vladimíra Šváčka za DPO SR Danielu 
Mesarošovú a Jarmilu Bajcar Drinkovú 

z oddelenia organizačnej a vnútornej 
správy Senica. Za účasti 56 družstiev 
z rôznych kútov Slovenska sa súťaž 
mohla začať. Púchovskí pretekári na 
začiatku využili možnosť, že tam ešte 
nebol veľký nával detí na uzlovanie, 
kde ich neskôr bolo mnoho pribudlo. 
Naše deti mali zdatných 16-ročných 
súperov, ktorým odolali, nakoľko pra-
vidla to dovoľovali. Na záver súťaže pri 
vyhodnocovaní sa dostalo i ocenenie 
Tomáškovi Valachovi, ktorý v deň súťa-
že mal zrovna svojich šesť rokov. 

Výsledky: 
Kategória chlapci 
 1. DHZM Púchov - Alexander Ridzik 
 2. DHZ Borsky Mikuláš - Martin Cho-

dur 
 3. DHZM Púchov - Zak Chovanček 
Kategória dievčatá
 1. DHZM Púchov - Simona Sečkárová
 2. DHZ Podolinec  - Sára Strakulová
 3. DHZ Podolinec - Katarína Čupková

Jozef Ridzik st.

Púchovské deti zvládli Senickú 
uzlovačku na výbornú 

Volejbal

Mladší žiaci uspeli v Novom Meste nad Váhom  
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Stolný tenis

Dohňany si prekvapivo ľahko poradili s rezervou Ladiec
5. liga
Nozdrovice A – TTC PB B 12:6 predohraté, J. Kalus 

4, Zemanovič, Koštialik, Didek po 2, 2 štv. – Sádecký, 
Čelko st. po 3, Dohňany A – Ladce B 13:5, M. Baška 
4, R. Baška 3, Junga, Hološko po 2, 2 štv. – Popelka 3, 
Jankovský st. 2, Sedmerovec B – Medeko PB B 13:5, 
Galko, M. Šelinga st. po 4, M. Šelinga ml. 3, P. Barták 
1, 1 štv. – Herco 2, I. Melicherík, Filípek po 1, 1 štv., 
Dol. Kočkovce B – N. Dubnica B 9:9, P. Majdán, J. 
Škrabko, Fedora, Crkoň po 2, 1 štv. – Pšenková 4, Ja-
niga 3, Machciníková 1, 1 štv., Dubnica – Pruské A 
10:8, Páleník, Gereg po 4, Slivka 1, 1 štv. – Joz. Šatka, 
Kopačka, Jakúbek po 2, Ondruška 1, 1 štv., Slovan PB 
A – Beluša A 8:10 predohraté, Zemančík, Šuba, To-
mánek po 2, Hlubina 1, 1 štv. – Konrád, Ľ. Hrevuš po 
4, I. Hrevuš 1, 1 štv.   
1. Dubnica 19 17 2 0 233:109 55
2. Pruské  19 17 1 1 240:102 54
3. Sedmerovec B 19 14 1 4 222:120 48
4. Beluša  19 11 2 6 178:164 43
5. Slovan PB  19 10 2 7 216:126 41
6. D. Kočkovce B 19 8 5 6 183:159 40
7. Ladce B 19 6 2 11 149:193 33
8. Dohňany  19 6 1 12 143:199 32
9. N. Dubnica B 19 4 4 11 137:205 31
10. Nozdrovice  19 4 2 13 131:211 29
11. TTC PB B 19 5 0 14 121:221 29
12. Medeko PB B 19 1 0 18 99:243 21

6. liga
Udiča A – Pružina A 8:10, Peter Ignácik 3, Kostka 

2, Pavel Ignácik, Beník po 1, 1 štv. – Sádecký, Krupa 
po 3, Gabčo, Topor, Behro po 1, 1 štv., Milochov A – 
JoLa Dubnica 8:10 predohraté, B. Mihálik, Benko, 

Kunovský po 2, Balušík 1, 1 štv. – Rojkovič, Švikruha 
po 4, Kminiak 1, 1 štv., N. Dubnica C – Sedmerovec 
C 4:14, Kulina 2, Palieska, Oravcová po 1 – Miloš Še-
linga 4, A. Mišík, P. Štefanec po 3, Mazán, F. Barták po 
1, 2 štv., Červ. Kameň – Hor. Breznica 7:11, Ľ. Do-
hňanský 4, Rydlo 2, 1 štv. – Brnák, Lipták po 3, Kocúr, 
Šurian po 2, 1 štv., Dol. Mariková A - Pruské B 2:16, 
Žiačik 1, 1 štv. – Černej, Janček, Burdej po 4, Cibík 3, 1 
štv., Slovan PB B – Zliechov 8:10, P. Gálik 3, Višenka 
2, J. Gálik, Jurčík po 1, 1 štv. – Topák 4, J. Vicen 3, D. 
Mišík st. 2, 1 štv.    
1. JoLa DCA  19 15 4 0 212:130 53
2. Sedmerovec C 19 13 5 1 210:132 50
3. H. Breznica  19 14 2 3 213:129 49
4. Zliechov  19 12 5 2 194:148 48
5. D. Mariková  19 8 5 6 164:178 40
6. Milochov  19 7 2 10 171:171 35
7. Pružina  19 5 4 10 156:186 33
8. Udiča  19 5 3 11 156:186 32
9. N. Dubnica C 19 5 2 12 137:205 31
10. Pruské B 19 5 1 13 154:188 30
11. Slovan PB B 19 5 0 14 150:192 29
12. Č. Kameň  19 2 3 14 135:207 26

 7. liga
Papradno B – Miracles Dubnica 10:8, Martin Žilin-

čík 4, Říčková 3, Grbál 2, 1 štv. – Heštera, Halgoš, R. Fa-
trsík po 2, M. Dohňanský 1, 1 štv., Šebešťanová - Dol. 
Kočkovce C 10:8, Mitaš 4, Zaukolec, J. Petrík po 2, 2 
štv. – Chobot 3, M. Majdán, Hudec po 2, Domagalský 
1, Púchov A – Sedmerovec D 8:10, Sitár, Kvasnička, 
Lefko po 2, Miko 1, 1 štv. – Kasenčák, Minárik po 4, 
F. Štefanec 1, 1 štv., Pružina B – Milochov B 9:9, J. 
Kozák 4, P. Kozák 3, D. Olšovský 1, 1 štv. – Horečný 3, 

Gazdík, Duško po 2, J. Hradňanský 1, 1 štv., TTC PB C 
– Nozdrovice B 5:13, T. Sádecký 3, Martaus, Ďurajka 
po 1, 1 štv. – Vavrík 4, Letko 3, Otruba, Češko po 2, 
Račko 1, 1 štv.
1. Šebešťanová  17 15 1 1 199:107 48
2. Nozdrovice B 17 14 1 2 195:111 46
3. Miracles DCA 17 11 1 5 182:124 40
4. Sedmerovec D 17 10 0 7 162:144 37
5. Papradno  17 9 1 7 171:135 36
6. Púchov  17 5 1 11 139:167 28
7. Pružina B 17 5 1 11 130:176 28
8. Milochov B 17 4 3 10 125:181 28
9. TTC PB C 17 5 1 11 117:189 28
10. Kočkovce C 17 2 0 15 110:196 21

8. liga
Udiča B – D. Mariková B 16:2, Ješík, Hruška po 4, 

Kališík 3, Harvánková 2, Lecák 1, 2 štv. – Gabko 2, – 
voľno, ZŠ Dubnica – Púchov B 7:11, Herda, Čilek ml. 
po 2, P. Beniatka, Ševček po 1, 1 štv. – Kutlík 4, T. Kva-
snička, Briš po 3, 1 štv., TTC PB D – Dohňany B 4:14, 
Kotačka 2, F. Kulich, Kucharík po 1 – Riško, Štrbák po 
4, Gombár, V. Baška po 2, 2 štv., Beluša B – Papradno 
B 11:7, Vyhnička 4, Janeková, A. Hrevuš po 2, Barcík 
1, 2 štv. – Granec, K. Žilinčík po 3, Miro Žilinčík 1.
1. Dohňany B 15 15 0 0 232:38 45
2. Lysá B 15 11 1 3 176:94 38
3. ZŠ Dubnica 15 11 0 4 182:88 37
4. Púchov B 15 7 3 5 144:126 32
5. TTC PB D 15 7 2 6 147:123 31
6. Beluša B 15 5 3 7 115:155 28
7. Udiča B 15 3 3 9 90:180 24
8. D. Mariková B 16 2 0 14 76:212 20
9. Papradno B 15 1 0 14 62:208 17

Ples športovcov, Lednické Rovne

Najúspešnejší športovci oblasti za rok 2019
V sobotu 22. februára na Plese športovcov v Led-

nických Rovniach vyhodnotili najúspešnejších špor-
tovcov, športové kolektívy a zaslúžilých funkcionárov 
telovýchovy za rok 2019. Prinášame Vám kompletný 
zoznam ocenených, medzi ktorými nechýbali ani 
športovci z Púchovského okresu.

Jednotlivci dospelí
Kristína Bartošová (Atletický oddiel Sparta Považ-

ská Bystrica) – atletika
Monika Uríková (TTC Považská Bystrica) – stolný 

tenis
Ronald Sura (Amonrei Púchov) – silový trojboj
Daniel Pagáč (TJ Považan Pruské) – Spartan race
Jednotlivci mládež
Nikoleta Trníková (Považskobystrický plavecký od-

diel) – plávanie
Tobias Vančo (ŠK cyklistiky Dubnica nad Váhom) – 

cyklistika
Ľubomír Kubiš (AK Spartak Dubnica nad Váhom) – 

altetika
Martina Seková (Judo klub Sparta Považská Bystri-

ca) – džudo
Ján Duchoslav (AO Olympia Považská Bystrica) – at-

letika
Lucia Martincová (AO Olympia Považská Bystrica) – 

atletika
Kolektívy dospelí
Hádzanársky oddiel MŠK Považská Bystrica
Hokejbalový klub Považská Bystrica
Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Kolektívy mládež

Hádzanársky oddiel MŠK Považská Bystrica
Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov (na snímke)
Talent roka
Anna Miniariková (AO Olympia Považská Bystrica) 

– atletika
Vanesa Vargová (AK Spartak Dubnica nad Váhom) 

– altetika
Objav roka
Alica Ďurkechová (Judo klub Sparta Považská Bys-

trica) - džudo
Matúš Ofúkaný (Cyklotrialový klub Záriečie) – cyk-

lotrial
Najúspešnejší žiaci
Nikol Jamborková (Považskobystrický plavecký od-

diel) – plávanie
Barbora Gombárová (AK Spartak Dubnica nad Vá-

hom) – altetika
Veronika Fapšová (AO Olympia Považská Bystrica) 

– atletika
Jakub Mudrák (Cyklotrialový klub Záriečie) – cyk-

lotrial
Tomáš Ďurovec (Judo klub Sparta Považská Bystri-

ca) – džudo
Boris Hojdík (AO Sparta P. Bystrica) – atletika
Najúspešnejšie telovýchovné jednoty a kluby
TJ Slovan Považská Bystrica, MŠK Púchov, TJ Spar-

tak Kvašov, TJ KOVO Beluša, Športové kluby Červený 
Kameň

Zaslúžilí funkcionári telovýchovy
Ľubomír Mikula, Róbert Čelko, Jozef Strelčík, Štefan 

Barančík, Milan Oršula, Stanislav Dudr, Jozef Gašpá-

rek, Dušan Porubský, Stanislav lališ, Július Hlubina, 
Karel Procházka, Pavel Kováčik, Ferdinand Žalúdek

Zvláštne ocenenie
RONA, a. s. L. Rovne, Pavol Brnka, Obec Lednické 

Rovne, Daniel Kvocera, Ľuboš Savara, Anna Zbínová
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SPOMIENKA
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal 
si rád život a všetkých nás.“ 

Dňa 5. 3. 2020 si pripo- 
míname 10. výročie, čo nás 
opustil manžel, otec, brat 
JAROSLAV ŽIDEK z Púcho-
va – časť Hrabovka. 

S láskou a úctou spomína manželka, deti, 
sestry a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 02. 03. 2020 uplynuli 2 
roky, čo nás navždy opustila 
OĽGA GOLIEROVÁ. 

Za tichú spomienku ďaku-
jeme všetkým, ktorí nez-
abudli a spomínajú s nami. 
S úctou a láskou spomína celá 

rodina.

SPOMIENKA
„Tíško žil, tíško odišiel, skromný 
vo svojom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote.“ Hoci odišiel 
bez slova a na rozlúčku už 
nebol čas, spomienky na neho 
ostávajú v nás.“ 

Dňa 4. marca 2020 uplynie 
rok, čo nás navždy opustil JAROSLAV TRNÍK 
z Nosíc. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia
s rodinami, sestry a ostatná rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 28. 2. 2020 uplynuli 
2 roky, čo nás opustil 
CYRIL ČIMBORA. Odišiel 
nečakane, už nie je medzi 
nami, no v srdciach stále 
žije spomienkami. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
„Zostali spomienky a odkaz 
jediný, tak veľmi chýbaš nám, 
Rudko, v kruhu rodiny.“ 

Dňa 26. 2. 2020 sme si 
pripomenuli nedožitých 
29 rokov nášho RUDKA 
SLABÉHO zo Zubáka. 

Spomínajú rodičia, starí rodičia a celá rodina. 
Rudko, chýbaš nám... 

SPOMIENKA
Dňa 3. 3. 2020 uplynuli 3 
roky, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mama, 
babka, prababka p. ANNA 
KOVÁČOVÁ zo Streženíc. 

Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 

S láskou, úctou, vďakou za 
všetko čo urobila 

pre svojich najbližších spomínajú synovia
a dcéry s rodinami. 

SPOMIENKA
Dňa 26. 2. 2020 sme si pri-
pomenuli 1. výročie úmrtia 
MARCELY KUDLEJOVEJ. 

Kto ste ju poznali, spomeňte 
si s nami. 

S láskou spomína mama, brat Jozef s priateľkou 
Janou, sestra Adriana s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
“Svietiš nám z hora, tá veľká 
hviezda, tá najjasnejšia. Ani 
sa nezdá, že 70 rokov by si už 
mal, no bohužiaľ veľkej oslavy 
si sa nedočkal. Chýbaš nám 
veľmi, no spomienka na teba 
šťastný pocit nám dá, že tu 
sami nikdy nebudeme. Strážiš 
nás a ochraňuješ dedko, to 
my vieme. Preto navždy Ťa ľúbiť budeme, a na tvoju 
spomienku si ticho pripijeme.” (autor vnučka Emma). 

Dňa 04. 03.2020 si pripomíname nedožité  jubil-
eum 70 rokov  nášho  milovaného manžela, otca, 
dedka a kamaráta JOZEFA JAKUBÍKA z Nosíc. 

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka,
dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
„Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len brána 
spomienok ostala dokorán... Ten, kto vás poznal, si 
spomenie a ten, kto vás mal rád, nikdy nezabudne.“ 

Dňa 27. 2. 2020 uplynulo 16 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko a pradedko FRANTIŠEK 
ĎURECH z Nosíc a dňa 17. 3. 2020 uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustila naša milovaná mama, 
babka a prababka PAVLÍNA ĎURECHOVÁ 
z Nosíc. 

S láskou a úctou spomína syn s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 1. 3. 2020 sme si pripomenuli 4. výročie úmr-
tia našej mamy MÁRIE BLAŠKOVEJ. Zároveň 13. 
4. 2020 si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho 
otca FRANTIŠKA BLAŠKU. 

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou v modlitbách spomína celá rodina.

ADVENT - POHREBNÁ SLUŽBA
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

PREDAJ - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám v Zubáku drevenicu s pozemkom 1199 m². 
Cena 22.000 €. Tel. 0907 029 184.
• Predám garáž v PU pri Makyte. Cena 12.000 €. Tel. 
0903 244 652.

KÚPA - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v PU. Tel. 0907 983 374.

PRENÁJOM - BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej ul.: 
- na poschodí slnečnú kanceláriu 21 m²; - na prízemí 
priestor 36 m² vhodný pre dielňu, sklad, učebňu ale-
bo kanceláriu. K dispozícii je parkovacie miesto. Tel. 
0905 262 820.

PREDAJ RÔZNE
• Predám 4 ks pneumatiky, rozmer 165/70 R 13  
na diskoch – cena dohodou. Tel. 0911 376 743.
• Predám 160 l obojživelný boiler, dvojplášťový,  
v perfektnom stave za symbolickú cenu. zn. Dražice. 
Tel. 0911 376 743.

RÔZNE
• Výkup parožia. Tel. č.: 0904 834 937. 
• METROVÝ TEXTIL oproti Bille – matrace, paplóny, 
obliečky. Výroba na mieru. Tel. 0911 299 366.
• Angličtina v www.LamaSchool.sk. Tel. 0949 374 254.

SLUŽBY
• Firma Ľuboš Blažej – TRANSPORT ponúka prená-
jom dodávok, sťahovanie, dovoz, odvoz, prepravu 
materiálu v rámci EÚ. Tel. 0915 624 215.
• Bytové jadrá, rekonštrukcie bytov. Tel. 0940 731 972.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 03. 2020. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• SŤAHOVANIE – dovoz nábytku, elektra, staveb-
ného materiálu, montáž, demontáž, vynáška, likvidá-
cia starého nábytku. Tel. 0918 022 033, stahovanie-
puchov.sk
• Maľby, stierky, sadrokartón. Tel. 0902 238 168.
• Rekonštrukcie kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
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• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.

PRÁCU PONÚKA
• Ponúkame prácu pre zváračov, zámočníkov z Novej 
Dubnice, Púchova a okolia. Nástup: ihneď. Platové 
podmienky: živnosť (dohoda). Tel. 0907 683 635, 
0915 049 879. 
• Hľadáme spoľahlivú pani k 74-ročnej žene 
na Mo ravskej oproti Lachovcu na cca 1-2 hodiny 
vo večerných hodinách od pondelka do piatku, 
od marca prípadne podľa dohody. Viac informácii 
na kontakt. t. č.: 0907 702 660.

POĎAKOVANIE
• Chceli by sme poďakovať dennej hliadke Mestskej 
Polície zo dňa 24. 02. 2020 slúžiacu o 17:25 
hod., za rýchlu reakciu a profesionálny prístup 
pri odchyte zatúlaného psíka pred areálom „Mliekarní“. 
S pozdravom Martin Jelčic.
• Týmto chceme vyjadriť svoju veľkú vďaku  pani 
vedúcej Denného Centra seniorov v Púchove, Ing. 
Emílii Luhovej, za obetavú prácu v DC. Týka sa to 
činností priamo v klube ale aj podujatí v meste či 
obľúbených poznávacích zájazdov. Aj napriek via-
cerým zdravotným problémom, ktoré majú ľudia 
v jej veku, nerada hovorí, že sa niečo nedá a všetok 
program spojený s činnosťou DC si prevažne zabez-
pečuje sama. Vďaka našej vedúcej pani Milke a bo-
hatému programu v DC, každoročne pribúdajú noví 
členovia s tým, že si každý môže vybrať činnosť, ktorá 
mu vyhovuje. Srdečná vďaka, veľa síl a zdravia, prajú 
členovia DC seniorov Púchov.

G
YN

EKOLOGICKÁ

A M B U L A N C
I AOtvorené

www.sungyn.skinfo@sungyn.sk

Gynekologická
ambulancia

NOVOOTVORENÁ

0948 308 977

gynekológ
MUDr. Denisa Krumpová

...prijíma nové pacientky

Nábrežie slobody 527/11
020 01 Púchov

Adresa:

v PÚCHOVE

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

0905 706 650
0903 532 867

Istota v neistom svete!

MEDZINÁRODNÝ SVIATOK ŽIEN
ktorý bude dňa 8. 3. 2020 (nedeľa)

Odbremeňte od varenia Vašu priateľku, manželku, mamu alebo babičku a 

pozvite ju do našej

REŠTAURÁCIE  HRADISKO
Pripravíme pre vás slávnostné menu, ktoré si môžete vychutnať v tento deň 
od 13.00hod.

PREDJEDLO: Bagetka s domácou nátierkou

POLIEVKA: Tekvicový krém s opečenými tekvicovými semienkami a 
tekvicovým olejom

HLAVNÉ JEDLO: Trojfarebné medailóniky s lahodnou omáčkou, pučené 
zemiaky s hráškom, bohatá zeleninová obloha

DEZERT: Palacinky so zmrzlinou, ovocím, šľahačkou
a čokoládou, káva
Fľaša vína a krčah citrónovej vody v cene.

Cena 49,- € pre 2 osoby

Tešíme sa na Vás!

Zarezervujte si Váš stôl v predstihu
na telefónnom čísle: 0918 180 406.
www.hradiskopuchov.sk

kde spolu strávite pekné chvíle pri skvelom jedle.

V prípade, že sa rozhodnete na poslednú chvíľu, radi Vás obslúžime v Pizzérii 
Hradisko, kde Vám naši kuchári pripravia výbornú pizzu. Bez nutnosti rezervácie.

Priatelia, nezabudnite na

KRYTÁ PLAVÁREŇ
Otváracie hodiny

počas jarných 
prázdnin:

UT, ST, ŠT: 
7.00 - 8.00,10.00 - 12.00, 

14.00 - 20.30
SO - NE: podľa bežných 
prevádzkových hodín

hafkacipb@gmail.com
facebook.com/hafkaci
TEL. 0911 290 983

NEMOCNICA S 
POLIKLINIKOU 

Považská Bystrica
DETSKÁ POHOTOVOSŤ
PO - PIA: 16.00 - 22.00

SO - NE: 7.00 - 22.00
TEL. 042/43 04 118

ÚTULOK OZ HAFKÁČI

NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV - POHOTOVOSŤ
DOSPELÍ: PO - PIA: 16.00 - 22.00, SO - NE: 7.00 - 22.00 TEL. 042/46 05 319

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ:  SO - NE: 8.00 - 14.00 TEL. 042/46 05 313

Info: +421 918 651 179

Cestovná kancelária ARTravel Púchov
21. marec 2020 (sobota)

www.artravel.sk      Tel. 0907 074 694

Cena: 24 €

Historická MORAVA!
7. marec 2020 (sobota)

Cena: 24 €

Posledné miesta!

28. marec 2020 (sobota)

RÁJEC NAD SVITAVOU

Európska rarita na Morave!

Cena 24 €

+ Gotický oltár v Adamove

ZÁMOK S KAMÉLIAMI

VÝPUSTEK  TAJOMNÁ JASKYŇA
MORAVSKÉHO KRASU

TOP predstavenie k 100. výročiu SND
14. marec 2020 (sobota)

Cena: 31 €

OPERA AIDA
/ SND BRATISLAVA

G. Verdi

Jedna z najpôsobivejších svetových opier. 
Veľkolepá scéna, výprava a zborové spevy!

ROMANTICKÝ HRAD
BOUZOV A HISTORICKÝ
OLOMOUC
+ secesná vila rodiny PRIMAVESI

MANDLOŇOVÝ FESTIVAL
NA JUŽNEJ MORAVE
Ľahká turistika za rozkvitnutnými mandloňami 
s vyhliadkovou vežou, historické mesto Hustopeče 
s jarmokom, hudbou, mandloňovými špecialitami...



inzercia

* Zľava z doplatku sa vzťahuje na lieky čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Zľava je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z. 
Podmienky získania zľavy nájdete na stránke www.arnica.sk 

L E K Á R E Ň  A R N I C A  P Ú C H O V ,  U L I C A  F .  U R B Á N K A  
( P R I  O D  L A C H O V E C )

P O  – P I :  8 : 3 0  – 1 7 : 0 0 ,  t e l . :  0 9 0 8  7 0 1  3 9 0

5% 
Z Ľ A V A  N A  C E L Ý  

V O ĽN O P R E D A J N Ý  
S O R T I M E N T

S P O Z N A J T E  V Ý H O DY  
N A Š E J  N OV E J  

Z Á K A Z N Í C K E J  K A RT Y

A Ž  50% 
Z Ľ A V A  Z  D O P L A T K U  Z A  

L I E K Y  N A  R E C E P T *

Z Ľ A V A  N A  V Y B R A N É  
D O  25% 

V O ĽN O P R E D A J N É  P O L O ŽK Y


